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  نرخ تورم توليدكننده به 11.3درصد رسيد 
ش��اخص بهاي توليدكنن��ده در ايران در 12ماهه منتهي به ارديبهش��ت 
ماه 1397 نس��بت به 12ماهه منتهي به ارديبهش��ت م��اه 1396 به  ميزان 
11.3درصد افزايش يافته اس��ت. اين گزارش نشان مي دهد با اينكه نرخ هاي 
تورم نقطه به نقطه بيش��تر بخش ه��ا دو رقمي بوده اما با اين حال دو بخش 
ارتباطات و حمل و نقل و انبارداري به ترتيب 2 و 6.9 درصد رش��د كرده اند 

كه نشان دهنده تثبيت اين دو بخش در يك سال اخير بوده است. 
به گزارش روابط عمومي بانك مركزي، شاخص بهاي توليدكننده در ايران 
براساس س��ال پايه 100=1390 در ارديبهش��ت ماه 1397 به عدد 271.2 
رس��يد كه نس��بت به ماه قبل 1.8 درصد افزايش داشته است. اين شاخص 
در ارديبهش��ت ماه 1397 نسبت به ماه مشابه سال قبل معادل 14.8درصد 
افزايش نش��ان مي ده��د. مطابق اين گزارش بخش صنع��ت با افزايش 18.6 
درص��دي و بعد از آن كش��اورزي و جنگلداري ب��ا 15.4 درصد باالترين نرخ 
تورم نقطه به نقطه را تجربه كرده اند. همچنين اطالعات و انبارداري و حمل 
و نق��ل و انبارداري با نرخ هاي به ترتي��ب 2 و 6.9درصد كمترين تورم را به 

ثبت رسانده اند. 

   رييس سازمان بازرسي كل كشور: 

كشورهاي غربي در استرداد مجرمين 
اقتصادي همكاري نمي كنند

رييس س��ازمان بازرس��ي كل كش��ور گفت: كش��ورهاي غربي در زمينه 
استرداد مجرمين اقتصادي حاضر به همكاري نيستند. 

به گزارش روابط عمومي س��ازمان بازرس��ي كل كشور، قاضي ناصر سراج 
روز گذش��ته در ديدار الكس��اندر مدولوف نماينده جديد دفتر مقابله با مواد 
مخدر و جرم سازمان ملل متحد در تهران )UNODC( افزود: متاسفانه از 
كشور ايران افرادي به سبب تخلفات اقتصادي و همچنين پولشويي از كشور 
متواري شده و به كش��ورهاي غربي پناهنده شده اند كه از جمله آنها رييس 

كل اسبق بانك ملي است كه اكنون در كانادا حضور دارد. 
وي ادام��ه داد: بن��ده اعتق��اد دارم بايد كاري انجام داد كه ش��عارها درباره 
مبارزه با پولشويي و ساير مفاسد اقتصادي در حد شعار باقي نماند و كشورهاي 
غربي، افرادي كه از س��اير كشورها متواري و به آنها پناهنده شده اند را مسترد 
و ديپورت كنند. متاسفانه غربي ها در اين زمينه به دليل اينكه اموال به سرقت 
رفته در بانك هاي آنها سرمايه گذاري شده، به بهانه آنكه نمي توانند اسرار بانك 
خود را به كشور مبدا بدهند، حاضر به همكاري نيستند. قاضي سراج همچنين 
با انتقاد از اعطاي تابعيت مضاعف به افرادي كه مرتكب جرم و فساد در كشور 
خود شده اند، اظهار داشت: متاسفانه موارد زيادي را شاهد هستيم كه افرادي 
منابع و اموال عمومي كشورهاي جهان سوم و در حال توسعه را به كشورهاي 
غرب��ي منتقل ك��رده و از طريق اخذ تابعيت آن كش��ور ب��راي خود مصونيت 
ايجاد مي كنند. رييس س��ازمان بازرسي كل كشور گفت: اين سازمان عالوه بر 
نظارت و بازرس��ي در حوزه داخلي و مباحث آمبودزماني، در بخش ارتباطات 
بين المللي نيز به صورت فعال شركت دارد. سازمان بازرسي عضو موسس و عضو 
هيات مديره انجمن آمبودزمان آسيايي و همچنين عضو آمبودزمان بين المللي 
اس��ت. وي افزود: در اين رابطه سازمان توانسته با آمبودزمان 12 كشور از سه 
قاره جهان تفاهمنامه همكاري در جهت تبادل تجربيات امضا كند. قاضي سراج 
ضمن اشاره به حضور و نقش سازمان بازرسي در تاسيس آمبودزمان كشورهاي 
عضو اوراس��يا، گفت: خوشبختانه اخيرا تاسيس آكادمي آمبودزمان آسيايي به 
تصويب رس��يد و تش��كيالت و س��اختمان آن آماده گرديد. در اين راستا يك 
دوره آموزش��ي داخلي براي كارشناسان و بازرس��ان اين سازمان برگزار شد و 
دوره آتي نيز در چند ماه آينده براي كارشناس��ان انجمن آمبودزمان آسيايي 

برگزار مي شود. 
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در  دخالت��ي  »دول��ت  اي�ران| 
انتخاب��ات رييس مجلس نداش��ت.« 
اي��ن عبارات��ي اس��ت ك��ه مع��اون 
پارلمان��ي رييس جمهوري در واكنش 
ب��ه انتخابات هي��ات رييس��ه مطرح 
مي كن��د. انتخاباتي كه چند س��اعت 
قبل از آغاز نشس��ت هيات وزيران با 
هماهنگ��ي و قدرت نمايي قابل توجه 
فراكسيون اميد دنبال شد و در نهايت 
با گردش به راست نمايندگان واليي؛ 
يك  بار ديگر علي الريجاني را در راس 

ساختار تقنيني كشور نشاند. 
ام��ا نشس��ت روز گذش��ته هيات 
ش��رايطي  در  پاس��تور  در  وزي��ران 
برگزار ش��د كه وقوع دامنه وس��يعي 
از موضوع��ات و حاش��يه ها در فضاي 
عمومي كش��ور طي ي��ك هفته اخير 
باعث ش��ده ب��ود ت��ا خبرن��گاران با 
مجموعه متنوعي از پرس��ش ها راهي 
رياس��ت جمهوري شوند؛  س��اختمان 
از قدرت نماي��ي فراكس��يون اميد در 
انتخابات هيات رييسه مجلس دهم تا 
تالش تندروه��اي مجلس براي طرح 
س��وال از رييس جمهوري و از فاجعه 
تلخ تعرض به دانش آموزان در شهرك 
غرب و افت كيفيت اينترنت تا آخرين 
شركت هاي  س��رمايه گذاري   از  اخبار 
اروپاي��ي از كش��ورمان، اعتصاب هاي 
كاميون��داران و... مجموعه يي وس��يع 
از پرس��ش هاي خبرنگاران از اعضاي 
كابين��ه دوازدهم بودن��د كه بالفاصله 
پس از پايان نشس��ت هي��ات وزيران 
برگ��زار ش��د. هي��ات وزي��ران ديروز 
همچني��ن بطحايي، وزي��ر آموزش و 
پ��رورش را ب��راي پيگي��ري ماجراي 

مدرسه غرب تهران مامور كرد. 
ام��ا اعضاي كابين��ه دوازدهم قبل 
از حضور در حي��اط دولت، آيين نامه 
بازارچه ه��اي  در  كاال  س��اماندهي 
غيررس��مي موقت مرزي و آيين نامه 
ورود كاال توس��ط ملوانان شناورهاي 
دريايي س��نتي را اصالح و با پرداخت 
ب��راي نوس��ازي  بانك��ي  تس��هيالت 
تج��اري  و جايگزين��ي خودروه��اي 

فرسوده نيز موافق كردند.
اصالحي��ه،  اي��ن  موج��ب  ب��ه 
استانداري هاي مشمول اين آيين نامه 
مي توانند پس از تامين زيرساخت هاي 
الزم نسبت به جابه جايي بازارچه هاي 

مص��وب در آيين نام��ه در مح��دوده 
شهرستان هاي ذي ربط اقدام كنند. 

همچني��ن كوله براني كه تا قبل از 
اب��الغ اين تصويب نامه داراي 3س��ال 
اقامت در روس��تاهاي ح��د فاصل در 
فاصل��ه حداكث��ر)20( كيلومت��ري از 
نقط��ه صف��ر م��رزي در اس��تان هاي 
و  كردس��تان  غرب��ي،  آذربايج��ان 
كرمانش��اه و حداكثر)50( كيلومتري 
صف��ر مرزي در اس��تان سيس��تان و 
مي توانند  دارن��د،  ق��رار  بلوچس��تان 
ب��راي واردات اق��الم تعيين ش��ده از 
تخفي��ف س��ود بازرگان��ي ماهانه به 
مبلغ 7ميليون ريال و براي هر خانوار 
مرزنشين مش��مول حداكثر تا سقف 

28ميليون ريال بهره مند شوند. 
س��قف كلي مي��زان تخفي��ف ياد 
ش��ده حداكثر 42هزارميلي��ارد ريال 
در س��ال خواهد بود كه متناس��ب با 
مرزنش��ينان شناس��ايي شده،  تعداد 
تخصيص پيدا مي كند. عمده فروشي، 
حمل يا خ��روج تجميع��ي و تجاري 
كااله��اي وارداتي از شهرس��تان هاي 
مش��مول اين آيين نامه به ساير نقاط 
استان مربوط و كش��ور ممنوع است 
و نيروي انتظامي جمهوري اس��المي 
ايران مكلف است نسبت به شناسايي 
و كنت��رل محوره��اي خ��روج كاال از 

شهرستان هاي مشمول اقدام كند. 

حاشيه هاي پرسش از رييس  جمهور
قبل��ي  نشس��ت هاي  مطاب��ق   
نخستين عضو كابينه كه از ساختمان 
شيش��ه يي هيات وزيران خارج شد و 
واعظي  ايس��تاد  روبه روي خبرنگاران 
با  بود؛ رييس دفت��ر رييس جمهوري 
اشاره به حاشيه سازي برخي رسانه ها 
درخص��وص دوتابعيتي ها گفت: بحث 
دوتابعيت��ي را بايد تعري��ف كنيم. به 
كس��ي كه دو كارت اقام��ت دارد در 
هيچ ج��اي دني��ا »دوتابعيتي« گفته 
نمي ش��ود. محمود واعظ��ي در مورد 
از مديران دوتابعيتي  گزارش مجلس 
افزود: دوتابعيتي را بايد تعريف كنيم. 
گفته شده كه اگر اسامي دوتابعيتي ها 
به دولت داده ش��ود ي��ا اگر خودمان 
ه��م متوجه بش��ويم بالفاصل��ه اقدام 
مي كنيم.  او با اشاره به اينكه تاكنون 
ليس��تي به دولت نداده اند، ادامه داد: 

وزارت اطالع��ات را مامور كرديم اگر 
مدي��ري اين وضعي��ت را دارد، اطالع 

دهد تا سريع واكنش نشان دهيم. 
رييس دفتر رييس جمهوري درباره 
گ��زارش تحقي��ق و تفح��ص مجلس 
ش��وراي اس��المي اظهار كرد: من آن 
گ��زارش را نخواندم به نظ��ر من آنها 
بحث دوتابعيت��ي و اقامت كوتاه مدت 

را مخلوط مي كنند. 
واعظ��ي در پاس��خ ب��ه پرسش��ي 
در م��ورد الب��ي دول��ت در مجل��س 
نمايندگان  امضاه��اي  كاه��ش  براي 
از رييس جمهوري گفت:  سوال كننده 
ب��ه نظر من ي��ك كاري بي س��ابقه و 
بدون مبناي حقوقي در مجلس شروع 
ش��ده است و براي اين منظور نامه يي 
به رييس مجلس نوشتيم و گفته شد، 
موضوعاتي كه در دولت مطرح اس��ت 
و وزي��ران متولي آن هس��تند بايد از 
خود آنها س��وال شود. موضوعاتي كه 
قبال در كميس��يون ها مطرح ش��ده و 
از حد نصاب افتاده اس��ت بار ديگر به 
زبان ديگري مطرح مي شود كه باعث 
گرفته ش��دن وقت دول��ت و مجلس 
مي شود. رييس دفتر رييس جمهوري 
با اش��اره به اينكه گ��روه محدودي از 
نمايندگان امضا جمع مي كنند، اظهار 
كرد: در هر حال حق آنهاس��ت و اين 
حق ه��م براي دولت اس��ت، بروند تا 
نمايندگاني را كه اطالعات درس��تي 
به آنها نرس��يده توجيه كند تا امضاي 
خود را پ��س بگيرند. دولت و مجلس 
شوراي اسالمي به وظايف خود عمل 
مي كنن��د ولي فكر مي كن��م اين دور 
باطل اس��ت. اين كاري ك��ه در حال 
انجام اس��ت، درست نيس��ت و براي 
هدفي نامعل��وم وقت دولت و مجلس 

را مي گيرند. 

 دولت دخالتي 
در انتخاب رييس مجلس نداشت

مع��اون پارلمان��ي رييس جمه��ور 
با اش��اره به اينك��ه انتخابات رييس و 
نواب مجلس يك مساله داخلي است 
و مربوط به خ��ود نمايندگان مجلس 
اس��ت، گف��ت: طبيعت��ا دول��ت هيچ 
مداخله يي در اين زمينه نداشته است. 
حس��ينعلي اميري با بي��ان اينكه 
خ��ود نمايندگان مجلس تش��خيص 

دادند كه الريجاني را مجدد به عنوان 
رييس و پزش��كيان و مطه��ري را به 
انتخ��اب كنند،  عنوان ن��واب رييس 
اظهار كرد: به ريي��س و نواب رييس 
مجل��س بابت اي��ن انتخ��اب تبريك 
ع��رض مي كنم. توق��ع داريم كماكان 
تعامل دولت و مجلس فزآينده ش��ود 
زيرا در اين ش��رايط ب��ه همكاري 3 
قوا ني��از داريم. ما تالش مي كنيم كه 

تعامالت دو قوه را ارتقا ببخشيم. 
او در پاس��خ به س��وال ديگري در 
م��ورد آبستراكس��يون يك��ي از لوايح 
چهارگانه دولت در كميسيون امنيت 
ملي بي��ان كرد: ما از لوايح خود دفاع 
مي كني��م زيرا دولت اي��ن لوايح را با 
كارشناس��ي دقيق تهيه مي كند. اين 
اليحه ه��م در قوه قضايي��ه و هم در 
شوراي عالي امنيت ملي نيز مطرح و 
درباره آن اظهارنظر شده است. دولت 
در تهيه لوايح، مصالح كشور را مدنظر 
قرار مي دهد. امي��ري در پايان گفت: 
توقع ما اين اس��ت كه اگر كميسيون 
امنيت ملي سوالي دارد، آن را مطرح 
كن��د و ما كام��ال آماده ايم ت��ا به اين 
س��واالت پاس��خ داده و دغدغه ه��اي 
نماين��دگان را رف��ع كني��م، ما كامال 
آماده همكاري با كميس��يون امنيت 

ملي هستيم. 

چرا گوشت گران شده است؟
وزير جهاد كشاورزي داليل گراني 
گوشت قرمز را تش��ريح كرد و گفت: 
اعت��راض كامي��ون داران در مب��ادي 
بندري تاثيراتي داش��ته اما اين اقدام 
در ب��ازار ميوه و س��بزي چندان موثر 
نب��وده اس��ت. محمود حجت��ي وزير 
جهادكش��اورزي روز چهارش��نبه در 
حاشيه جلس��ه هيات دولت در جمع 
تضميني  خري��د  درباره  خبرن��گاران 
محصوالت كش��اورزي گف��ت: اكنون 
سهميه س��طح توليد به مناطق داده 
شده است، اما به دليل مسائل اقليمي 
و زودت��ر گرم و س��رد ش��دن برخي 
مناطق كش��ور، ممكن است همزمان 
محص��ول گوجه فرنگي از دو اس��تان 
جيرفت - كهن��وج و بندرعباس وارد 
بازار ش��ود ك��ه موجب اف��ت قيمت 

مي شود. 
ادامه در صفحه 2

اخبار سخن نخست

   پايان توافق نفتي و چالش هاي 
توسعه اقتصادي عربستان سعودي

در مح��دوده س��ال هاي 2015 و 2016 وقت��ي قيم��ت جهاني نفت خام 
به ش��دت كاهش يافت و به زير 40 دالر س��قوط كرد، كارشناس��ان اقتصاد 
نف��ت ب��ر اين باور بودند كه باتوجه به آنكه هر بش��كه نفت خام معادل 157 
ليتر اس��ت، قيمت يك ليتر نفت به مراتب از قيمت يك ليتر آب آش��اميدني 
ارزان تر درمي آيد. كشورهاي صادركننده نفت خصوصا كشورهايي كه بودجه 
س��االنه آنها به شدت به فروش نفت وابس��ته بود، به دليل كاهش قيمت نفت 
لطم��ات فراواني متحمل ش��دند. طبيعي بود اقتصاد عربستان س��عودي كه 
وابس��تگي غيرقابل انكاري به دالر هاي نفتي دارد بيشترين آسيب را در بين 
كشورهاي صادر كننده متحمل ش��ود. كسري بودجه ساالنه و كاهش ارزش 
س��هام آرامكو، شاهزادگان ش��به جزيره را تحت فشار قرار داده بود. از اين رو 
عربستان سعودي با همكاري روسيه برآن شد كه چاره يي براي روند كاهشي 
قيمت نفت بينديش��ند. حدود يك س��ال و نيم پيش، عربستان س��عودي به 
نمايندگي از كش��ورهاي صادركننده نفت اوپك و روس��يه توافقي را تدوين 
كردند كه براساس آن تصميم گرفته شده به دليل كاهش قيمت نفت، ميزان 

توليد و عرضه نفت خام خود را كاهش دهند. 
كاهش توليد اعضاي اوپك و روس��يه منجر به روند صعودي قيمت ش��د، 
به نحوي كه قيمت در سال جاري از مرز 80 دالر براي هر بشكه عبور كرد. 
چش��م انداز مقامات نفتي عربستان در نقطه 80 دالر براي هر بشكه متمركز 
شده است. به نظر مي رسد كه قيمت 80 دالر عربستان را به اهداف اقتصادي 
خود كه همانا جبران كس��ري بودجه و همچنين افزايش سهام شركت نفتي 
آرامكو جهت عرضه قس��متي از س��هام آن بود، نزديك ت��ر مي كند. مقامات 
نفتي عربس��تان گرچه بارها اعالم كرده بودند توافق با روسيه مي تواند براي 
سال هاي متمادي ادامه پيدا كند، ولي ظاهرا خروج يكجانبه امريكا از برجام 
و احتمال كاهش فروش نفت ايران در 6 ماهه آينده، عربس��تان و روس��يه را 
بر آن داش��ت كه نقطه پاياني بر توافق نفتي گذاش��ته تا براي پر كردن خأل 
كاهش توليد ايران با مش��كل مواجه نش��وند. كارشناسان نفت بر اين عقيده 
هس��تند كه خروج امريكا از برجام و همچنين وضعيت بحراني ونزوئال باعث 
افزاي��ش بهاي نفت خ��ام در بازارهاي جهاني خواهد ش��د؛ پيش بيني اي كه 
ظرف چند هفته گذش��ته با نوس��انات بهاي نفت س��ازگار بود. ولي نشست 
وزيران نفت عربستان س��عودي، امارات و روس��يه در سنت پترزبورگ و توافق 
بر سر افزايش ميزان توليد و عرضه نفت خام، معادله قيمت را معكوس كرد. 
پاي��ان تواف��ق خيلي س��ريع آث��ار قيمت��ي خ��ود را در بازار ب��ه نمايش 
گذاش��ت، ب��ه نح��وي كه به��اي نفت برن��ت درياي ش��مال پ��س از اعالم 
 پاي��ان تواف��ق در س��نت پترزبورگ در روز جمع��ه 25 م��ه ب��ه 76 دالر و 
44 س��نت كاهش يافت. توافق س��نت پترزبورگ قبل از اجالس وزيران نفت 
كش��ورهاي عض��و اوپك كه قرار اس��ت در روزه��اي 22 و 23 ژوئن در وين 

تشكيل شود عمال اعضاي اوپك را در عمل انجام شده قرار مي دهد. 
بايد توجه داش��ت براس��اس توافق س��نت پترزبورگ قرار است روزانه يك 
ميليون بش��كه بيش��تر از س��هميه توليد فعلي به بازار عرضه ش��ود. چنانچه 
مذاكرات ايران و چهار كش��ور باقي مانده در توافق برجام به س��رانجام برسد. 
پيش بيني مي ش��ود با س��نگ اندازي هاي امريكا حداكثر 500 هزار بشكه از 

توليد نفت ايران از مدار بازار خارج شود. 
فعل��ي  تولي��د  ب��ه  نس��بت  بش��كه  ه��زار   500 همچن��ان  بنابراي��ن 
م��ازاد عرض��ه در ب��ازار وج��ود خواه��د داش��ت. اين ب��دان معناس��ت كه 
 ب��ا س��طح تولي��د پيش بين��ي ش��ده هي��چ گاه قيم��ت نف��ت خام ب��ه مرز 

80 دالر نخواهد رسيد. 
بنابراين شاهزاده جوان عربستان در مسير اهداف اقتصادي از پيش تعيين 

شده خود با چالش هاي جدي مواجه خواهد شد. 
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»تعادل« اهميت مكانيسم اتحاديه اروپا براي محافظت از برجام در صنعت نفت را بررسي مي كند 

قانون انسداد؛ اميد يا سراب
 صفحه 15 

علي الريجاني رييس مجلس باقي ماند

 پيشتازي اميدي ها 
 صفحه 2 در پارلمان

جهان

 ترامپ تعرفه هاي تنبيهي 
عليه چين را پيگيري مي كند

7

عضو كابينه دوازدهم مطرح كرد

دولت دخالتي در انتخابات رييس مجلس نداشت
وزير جهاد كشاورزي: افزايش تقاضا و سوءاستفاده عامل گراني گوشت است

ت
 مل

انه
 خ

س:
عك

در مح��دوده س��ال هاي 2015 و 2016 وقتي 
قيمت جهاني نفت خام به ش��دت كاهش يافت و 
به زير 40 دالر س��قوط كرد، كارشناسان اقتصاد 
نفت بر اين باور بودند كه باتوجه به آنكه هر بشكه 
نفت خام معادل 157 ليتر است، قيمت يك ليتر 
نفت به مراتب از قيمت يك ليتر آب آش��اميدني 
ارزان ت��ر درمي آيد. كش��ورهاي صادركننده نفت 
خصوصا كشورهايي كه بودجه ساالنه آنها به شدت 
به فروش نفت وابسته بود، به دليل كاهش قيمت 
نفت لطمات فراواني متحمل ش��دند. طبيعي بود 
اقتصاد عربستان س��عودي كه وابستگي غيرقابل 

انكاري به دالر هاي نفتي دارد ...

گروه دانش و فن  مرجان محمدي 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: ما افت 
سرعت نداشته ايم، اما شاهد كاهش كيفيت بوديم 
كه اميدواريم به زودي برطرف شود؛ افت كيفيت 

اينترنت حق الناس است. 
محمد جواد آذري جهرمي در حاش��يه جلسه 
هيات دول��ت اين هفته درجمع خبرنگاران اظهار 
كرد: با توجه به حكم قضايي صادره براي فيلترينگ 
تلگرام سازمان تنظيمات مقررات اشكاالتي را در 
مورد سرعت اينترنت جمع آوري كرد كه جلسه يي 
با شركت هاي اينترنتي داشتيم راه كارهايي براي 
رفع افت كيفيتي كه در س��رويس هاي اينترنتي 
ايجاد ش��ده بود انديشيده و استفاده از روش هايي 

كه كيفيت را بهبود ببخشد ...

 پايان توافق نفتي و چالش هاي
توسعه اقتصادي عربستان سعودي

 كيفيت اينترنت پايين آمده 
نه سرعت

سخن نخست

گزارش

 همين صفحه  

 صفحه 10  

بانك و بيمه

4

اعالم شروط الحاق ايران 
به كنوانسيون مبارزه با 

تامين مالي تروريسم
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  

در روزهاي اخير، اليحه الحاق به كنوانس��يون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم در كميسيون امنيت 
ملي و سياست خارجي مجلس، در دستور كار بود. 
اين اليحه با 6شرط در اين كميسيون مصوب شد 
كه به گفته يك نماينده مجلس يكي از اين شروط 
اين بود كه تعريف از تروريس��م را خودمان انجام 
دهيم. اين اليحه در اختيار هيات  رييس��ه مجلس 
ق��رار مي گيرد تا احتماال در جلس��ه علني بعدي 
مجلس بررسي شود. به گزارش »تعادل« مذاكرات 
سياس��ي اين روزهاي ايران و اروپا بر س��ر برجام، 
نقش تعيين كننده يي در آينده روابط بانكي ايران 
در عرصه بين الملل خواهد داشت؛ در عين حال با 
وج��ود خروج امريكا از برجام، فعال روابط خارجي 
بانك ها برقرار است. اما الزم است كه اقدامات الزم 

نيز در اين زمينه انجام شود ...

 داريوش صارمي   

خجسته ميالد حضرت امام حسن مجتبي عليه السالم را تبريك مي گوييم

 داريوش صارمي   
تحليلگر اقتصادي



دستور رهبر معظم انقالب به رييس قوه قضاييه 

حدود الهي در رابطه با متهمان 
جنايت مدرسه غرب تهران اجرا شود

در پ��ي جنايت اندوهب��ار در يكي از مدارس غرب 
ته��ران، حضرت آي��ت اهلل خامن��ه اي رهبر معظم 
انقاب اس��امي به رياس��ت قوه قضاييه دس��تور 
دادند پس از محاكمه، در اس��رع وقت حدود الهي 

در رابطه با متهمان اجرا شود. 
متن دس��تور رهبر معظم انقاب اسامي به شرح 
زير است: »بسم اهلل الرحمن الرحيم؛ آيت اهلل آملي 
رياس��ت محترم قوه قضاييه؛ با سام؛ خبر جنايت 
در يك��ي از م��دارس غرب تهران موج��ب اندوه و 
تاس��ف شد. مقتضي اس��ت پس از محاكمه سريعاً 
حدود الهي را در رابطه با محكومين اجرا نماييد.«
سيدعلي خامنه اي

 بدون اغماض به پرونده مدرس�ه غرب تهران 
رس�يدگي ش�ود؛ مي�زان  رييس ق��وه قضاييه در 
دس��توري به رييس كل دادگس��تري اس��تان تهران 
دس��تور داد كه در اس��رع وقت و بدون هيچ اغماضي 
نسبت به رسيدگي قانوني به پرونده مربوط به حادثه 
يكي از مدارس در غرب تهران رس��يدگي ش��ود.  در 
متن دس��تور آيت اهلل صادق آملي الريجاني به رييس 
كل دادگستري استان تهران آمده است: در خصوص 
گزارش واصله در رابطه با حادثه تكان دهنده و تاسفبار 
در يك��ي از مدارس غرب تهران و تش��كيل پرونده و 
بازداشت متهم، با توجه به اهميت موضوع كه موجب 
جريحه دار ش��دن عواط��ف عمومي ش��ده و نگراني 
خانواده هاي محترم را فراهم كرده اس��ت و با عنايت 
به دس��تور اكيد حاكي از دغدغه رهبر معظم انقاب 
)دامت بركاته(، مقرر اس��ت در اس��رع وقت با رعايت 
موازين ش��رعي و قانوني به پرونده رسيدگي و نتيجه 
به اينجانب منعكس شود. رييس قوه قضاييه همچنين 
در متن اين دس��تور تاكيد كرده اس��ت: اجراي حكم 

مقتضي بدون هيچ اغماضي صورت گيرد. 
  مي خواهند نااميدي را در كشور رواج دهند؛ 
ايلن�ا  معاون رييس جمه��ور در امور زن��ان و خانواده 
تاكيد كرد: كساني كه كشور را به وضعيت نابساماني 
رس��اندند و مش��كات بس��ياري را به حوزه اشتغال، 
اقتص��اد و صنعت تحمي��ل كردند، افراد مش��خصي 
هستند. پرونده برخي از اين افراد رسيدگي شده ولي 
معلوم نيس��ت چرا اين رس��يدگي ها ناقص مي ماند و 
كامل نمي ش��ود در حالي كه جرايم و تخلفات بسيار 
روش��ن و مشخص اس��ت.  معصومه ابتكار با اشاره به 
طرح موضوع عذرخواهي رييس جمهور از مردم بابت 
برجام گفت: كساني كه قانون را دور مي زنند، به راي 
مردم احترام نمي گذارند، سعي مي كنند شرايط كشور 
را متش��نج كرده و وضعيت را بحراني نش��ان دهند، 
درصدد نامناسب نشان دادن وضعيت سرمايه گذاري 
و تعامل در ايران هستند و مي خواهند نااميدي را در 
كشور و در ميان مردم و جوانان ايجاد و ترويج كنند، 

بايد از مردم عذرخواهي كنند. 
 پيره�ادي مديرمس�وول روزنامه رس�الت 
شد: ؛ فارس  محسن پيرهادي به عنوان مديرمسوول 
جديد روزنامه رسالت انتخاب شد. سيدمرتضي نبوي 
۳۳ سال مديرمسوولي اين روزنامه را برعهده داشت. 
پيرهادي كه فارغ التحصيل رشته روابط بين الملل در 
مقطع دكتري اس��ت چندي پيش به عنوان دبيركل 
حزب پيش��رفت و عدالت ايران اس��امي هم انتخاب 
ش��ده بود.  پيرهادي جانشين مرتضي نبوي شد كه 
از آغاز به كار روزنامه رس��الت در سال 1۳64 تا امروز 
مديرمس��وول اين روزنامه بوده است. روزنامه رسالت 
طي اين سال ها اگر چه دوران پرفراز و نشيبي را پشت 
سر گذاشته است اما به عنوان مهم ترين ارگان رسانه يي 
جريان اصولگرا، نقشي موثر و پيشرو در هدايت فكري 
و سياسي اين جريان در بسياري از برهه هاي تاريخي 

بعد از انقاب اسامي برعهده داشته است. 
 نامه برجامي ظريف به همتايان خود در نقاط 
مختلف دنيا؛ ايس�نا   وزير امور خارجه كشورمان در 
راستاي ديپلماسي جمهوري اسامي ايران در ارتباط 
با برجام، به تازگي نامه يي را به همتايان خود در نقاط 
مختلف دنيا نوشته و در آن به تشريح آخرين وضعيت 
اين توافق بين المللي و همچنين تبعات خروج امريكا 
از اي��ن توافق بين المللي و بدعهدي هاي اين كش��ور 
در اج��راي تعهداتش پرداخته اس��ت. بر اس��اس اين 
گزارش، تاكنون برخي سفراي ايران در ديگر كشورها 
طي ديدارهايي با مقامات ارش��د وزارت خارجه محل 

ماموريت شان نامه ظريف را به آنها تحويل داده اند. 
 قانون آيين دادرسي  كيفري از حالت آزمايشي  
خارج شد؛ تسنيم     نمايندگان مجلس شوراي اسامي 
در جلسه علني ديروز )چهارشنبه( قوه مقننه، كليات و 
جزئيات طرح دايمي شدن قانون آيين دادرسي كيفري 
را مصوب كردند. نمايندگان با 120راي موافق، 20راي 
مخالف و 2راي ممتنع از مجموع 194 نماينده حاضر 
در صح��ن علني پارلمان كليات اي��ن طرح را مصوب 
كردند. همچنين نمايندگان با 99 راي موافق، ۳6راي 
مخالف و 4راي ممتنع از مجموع 198 نماينده حاضر 
در صح��ن علني پارلمان جزئيات اين طرح را تصويب 
كردند. با تصويب نهايي اين مصوبه در شوراي نگهبان 
قانون آيين دادرسي كيفري از حالت آزمايشي خارج و 

تبديل به قانون دايمي مي شود. 
 جمهوري اسالمي به سوييفت روسيه بپيوندد؛ 
خانه ملت    ابوالفضل ابوترابي نماينده مجلس با اشاره 
به احتمال تحريم سوييفت به دنبال تحريم هاي ثانويه 
امريكا گفت: فقط جمهوري اسامي نيست كه تحت 
تحريم هاي امريكا قرار گرفته بلكه تاكنون اين كشور 
بي��ش از 50تحريم عليه روس��يه صورت داده اس��ت. 
نماينده نجف آباد در مجلس شوراي اسامي بر همين 
اس��اس تصريح كرد: تحريم ه��اي امريكا هيچ تاثيري 
روي اقتصاد روسيه نداش��ته و اين كشور همچنان با 
قدرت اقتصاد خود را حفظ كرده و كار به جايي رسيده 
كه اقدامات ابتكاري در عرصه اقتصاد به خصوص حوزه 
بانكداري براي دور زدن تحريم هاي امريكا انجام داده 
است. او در ادامه با بيان اينكه تحريم هاي امريكا عليه 
روسيه خيلي كمتر از تحريم هاي عليه ما نيست، عنوان 
كرد: يكي از اقداماتي كه روسيه براي مبارزه با تحريم 

امريكايي ها انجام مي دهد، سوييفت روسي است.

روي موج خبر

تعداد نمايندگان اصالح طلب در هيات رييسه مجلس افزايش يافت

پيشتازي اميدي ها در پارلمان

دولت دخالتي در انتخابات رييس مجلس نداشت
ادامه از صفحه اول

وزير جهاد كش��اورزي خاطرنش��ان كرد: دولت 
ب��راي حمايت از توليد كنن��دگان، خريد تضميني 
گوجه فرنگي و سيب زميني را در دستور كار دارد 
و تاكنون 8000 تن سيب زميني طرح استمرار در 

خارج از فصل توليد خريداري شده است. 
حجتي در ادامه درباره افزايش قيمت گوش��ت 
قرم��ز در بازار نيز اظهار ك��رد: كنترل قيمت ها در 
حيطه وظايف سازمان بازرسي و تعزيزات كشوري 
قرار دارد اما در بحث تامين بازار، تقاضا براي گوشت 

قرمز دام سبك به عرضه پيشي گرفته است. 
او اظهار كرد: عمده توليد گوشت دامي در كشور 
از طريق توليدكنندگاني همچون چوپانان عشاير و 
روستاييان رمه گردان صورت مي گيرد كه به دليل 
كمب��ود ظرفيت مراتع و مش��كاتي كه در تامين 
علوفه مواجه هس��تند؛ اين امر مش��كاتي را براي 

توليد و تامين دام سبك ايجاد كرده است. 
وزير جهاد كش��اورزي با تاكيد ب��ر اينكه براي 
واردات گوشت منجمد هيچ مشكلي نداريم، تصريح 
ك��رد: آنچه امكان پذير بوده، تجار در حد كش��ش 
بازارهاي آسياي ميانه آن را تامين و وارد مي كنند. 
براي واردات از مناطق دوردس��ت به دليل طوالني 
بودن مس��ير، محصول بايد صرفا با هواپيما حمل 
شود كه با توجه به تمهيداتي كه در اين زمينه انجام 
شده االن اين اتفاق مي افتد. امروز شاهديم گوشت 
گرم گوسفندي استراليايي تامين و وارد مي شود اما 

قيمت تمام شده آن باالست. 
حجت��ي ادامه داد: به دليل اينكه ذائقه مردم به 
سمت مصرف گوشت گرم گوسفندي است كه اين 
موضوع باعث شده در بحث عرضه و تقاضا مقداري 
كسري در بازار پيش بيايد. عاوه بر مشكل كمبود 
توليد بخشي از گراني گوشت قرمز به سوءاستفاده 

برخي در بازار برمي گردد كه بايد توسط دستگاه هاي 
نظارتي كنترل شود. 

وزير جهاد كش��اورزي گفت: ت��اش داريم از 
كش��ورهاي مختلف گوشت گرم مورد نياز كشور 
را تامي��ن و در فروش��گاه هاي زنجيره يي و بازار 

عرضه كنيم تا بتواند در قيمت ها تاثير بگذارد. 

 مامور پيگيري حادثه تعرض به دانش آموزان
س��خنگوي دولت با اش��اره به ط��رح موضوع 
حادثه تعرض به تعدادي از دانش آموزان در يكي 
از مدارس تهران در جلس��ه ام��روز هيات دولت، 
اظهار كرد: وزير آموزش و پرورش از سوي هيات 
وزيران ب��راي پيگيري هر چه س��ريع تر موضوع 

مامور شد. 
محمدباقر نوبخت درباره اقدامات انجام ش��ده از 
س��وي هيات دولت براي پيگيري حادثه تعرض به 
تعدادي از دانش آموزان پس��ر در يك��ي از مدارس 
ته��ران، گفت: اين موضوع در جلس��ه امروز هيات 
دولت مطرح شد و باعث تاسف و نگراني دولت بود 
به همين جهت عاوه بر مسووليتي كه وزير آموزش 
و پرورش بر عهده دارد، به او از سوي هيات وزيران 
ماموريت داده ش��د كه با قاطعيت و دقت مساله را 
با س��رعت دنبال كند تا اگر منطب��ق با قانون بايد 
مجازاتي صورت بگيرد در نخستين زمان انجام شود. 
نوبخت همچنين در پاس��خ به پرسشي درباره 
برخورد جدي با سوءاستفاده كنندگان از نوسانات 
ن��رخ ارز و گران فروش��ان با تاكيد ب��ر اينكه اين 
وظيفه ب��ر عهده دس��تگاه هاي نظارت��ي در امر 
تجارت و داد و س��تدهاي بازار است، اظهار كرد: 
امروز هيچ دليلي وجود ندارد كه مردم عزيزمان 
هنگام خريد و فروش ها با امتناع از فروش برخي 
كاالها به بهانه اينكه قيمت اين كاال در نوس��ان 

اس��ت يا آن كاال با قيمت غيرواقعي عرضه شود، 
مواجه شوند؛ گرچه ممكن است در يك كوچه و 
پس كوچه ي��ي رقمي براي دالرهاي محدود مورد 

معامله قرار بگيرد. 
او اف��زود: با توجه به اينكه دولت در فاصله دو 
م��اه اول س��ال بيش از 19 ميلي��ارد دالر كاال را 
ثبت سفارش كرده و پرداخت ها و تخصيص هاي 
مرب��وط به اين موضوع نيز در حال انجام اس��ت 
و همچني��ن با توجه به اينكه تامين ارز نس��بت 
به س��ال قبل افزايش يافته، امروز هر كااليي كه 
مي خواه��د در اختيار مردم قرار بگيرد يا آن را با 
نرخ ۳هزارو 800 تومان براي كاالهاي اساس��ي 
عرضه مي كنيم يا براي ساير كاالها، اين اتفاق با 

نرخ 4هزار و 200 تومان رخ مي دهد. 
نوبخ��ت با بي��ان اينكه در اين مرحله اس��ت 
كه دس��تگاه هاي نظارتي بايد وارد عمل ش��وند، 
خاطرنشان كرد: بايد تصريح كنم كه ما از عموم 
كس��به و تجارمان ك��ه افرادي متدين هس��تند 
و م��ال حال به من��زل خود مي برن��د قدرداني 
مي كني��م اما اگر عده يي بخواهند گران فروش��ي 
كنند حتما س��ازمان تعزيرات و سازمان حمايت 
از توليدكنن��دگان و مصرف كنن��دگان بايد قويا 

نظارت ها و اقدامات خود را انجام دهند. 

 ضرورت تصويب طرح حمايت از كودكان
ماجراي پرس��ش هاي خبرنگاران ب��ا محوريت 
ماجراي تلخ غ��رب تهران با حض��ور ابتكار معاون 
رييس جمهوري در حياط دولت جدي تر دنبال شد. 
معاون زنان و خانواده رياست جمهوري با بيان 
اينكه مجلس بايد هر چه زودتر قانون حمايت از 
ك��ودكان و نوجوانان را در صحن علني بررس��ي 
كند، گفت: عاوه ب��ر قانون، به آموزش كودكان 

و نوجوان��ان در زمين��ه آس��يب هاي اجتماع��ي 
نيازمنديم. معصومه ابتكار در گفت وگو با ايسنا، با 
اشاره به اينكه موضوع تعرض به دانش آموزان در 
يكي از مدارس غرب تهران در جلسه امروز دولت 
مطرح ش��د كه دولت و وزير آم��وزش و پرورش 
موضع خيل��ي محكمي در اين زمينه داش��تند، 
اظه��ار ك��رد: من هم در اين ب��اره صحبت كرده 
و دو راه��كار معرفي ك��ردم. معتقدم بايد محكم 
و قاطعان��ه از مجلس بخواهي��م قانون حمايت از 
ك��ودكان و نوجوانان را كه بخش��ي از آن مربوط 
به جرايم كودك آزاري اس��ت و بحث بازدارندگي 
اين جرم را تقويت مي كند به صحن علني بياورد. 
اين قانون در كميسيون حقوقي و قضايي مجلس 
مط��رح و قرار بود به صحن علن��ي بيايد؛ دو ماه 
اس��ت كه پيگير اين مساله هستيم ولي هنوز به 

صحن مجلس نيامده و مطرح نشده است. 
مع��اون زن��ان و خان��واده رياس��ت جمهوري 
همچني��ن اف��زود: باي��د در رابط��ه ب��ا موضوع 

كودك آزاري و آزار جنسي به كودكان و نوجوانان 
آم��وزش الزم را بدهيم. اين موضوع هم در كتب 
درس��ي بايد مطرح ش��ود و هم بايد مهارت هاي 
زندگ��ي ك��ودكان و نوجوان��ان را افزايش دهيم؛ 
رييس جمهور هم ب��ه تقويت مهارت هاي زندگي 
در م��دارس تاكيد ك��رد. خوش��بختانه با حذف 
بخش��ي از آزمون هاي دوره ابتداي��ي، فضا براي 
مهارت هاي زندگي بيش��تر باز مي ش��ود. افزايش 
مهارت هاي زندگي مي تواند بخش��ي از مشكات 
را حل كن��د، كودكان بايد اي��ن مهارت ها را ياد 

بگيرند تا درگير اين آسيب ها نشوند. 
ابتكار با اشاره به اينكه سازمان هاي مردم نهاد 
نيز در اين زمينه نقش مهمي دارند، خاطرنشان 
كرد: جمعيت امام علي)ع( در حوزه آس��يب هاي 
اجتماعي اقدامات بس��يار خوبي انجام داده است 
و در حال آموزش مهارت هاي زندگي به كودكان 
اس��ت. راهي جز آم��وزش مهارت هاي زندگي به 

كودكان و جوانان نداريم. 

گروه ايران|
اميدي ه��ا با كس��ب جايگاه رياس��ت مجلس 
فاصل��ه چندان��ي نداش��تند. صبح روز گذش��ته 
انتخابات هيات رييس��ه مجل��س در حالي برگزار 
ش��د كه پي��روز رقابت دور اول رياس��ت مجلس 
محمدرضا عارف كانديداي فراكس��يون اميد بود. 
الريجاني كانديداي مس��تقلين و رييس 10 سال 
گذش��ته مجلس هم با 101 راي پشت سر عارف 
قرار گرف��ت، حاجي بابايي كانديداي والييون هم 
با 54 راي سوم شد. به دليل آنكه هيچ يك از سه 
كانديدا نتوانس��تند آراي مطلق را كس��ب كنند، 
انتخاب��ات به نوبت دوم كش��يد. نوبت دومي كه 
هر سه كانديدا مي توانستند در آن شركت كنند 
و براي نشس��تن بر صندلي به آراي نس��بي نياز 
داشتند، نه آراي مطلق. اگر تركيب راي دور اول 
حفظ مي شد، محمدرضا عارف براي نخستين بار 
رياست مجلس را در دست مي گرفت، اما انصراف 
حاجي باباي��ي به نفع الريجاني نتيجه انتخابات را 
تغيي��ر داد. انصرافي كه با موضع گيري رس��مي 
در تريب��ون مجلس اعام ش��د ت��ا انتقاد برخي 
نمايندگان را به همراه داش��ته باش��د. به اعتقاد 
اين دسته از نمايندگان، حاجي بابايي عرفا امكان 
حماي��ت در تريبون مجل��س از كانديداي ديگر 
را نداش��ت. هر چند علي الريجاني كه رياس��ت 
جلس��ه را برعهده داشت با رد اين موضوع، اقدام 
حاجي باباي��ي را بااش��كال دانس��ت. راي گيري 
دوب��اره هم نتيجه را به نف��ع الريجاني تغيير داد 
تا او براي س��ومين س��ال پياپي به عنوان رييس 
مجل��س ده��م انتخاب ش��ود. هر چن��د اين بار 
الريجان��ي فاصله زيادي با رقيب خود نداش��ت. 
در حالي او 147 راي كس��ب ك��رد كه رقيب او 
عارف 12۳ راي داش��ت. اخت��اف راي كمي كه 
برخ��ي اصولگرايان آن را به نارضايتي نمايندگان 

از رياست الريجاني تعبير كردند. 

 مشخص شدن مرزبندي و وزن فراكسيون ها
 اما يكي از اعضاي فراكسيون اميد مي گويد 
ك��ه كاه��ش فاصله راي ع��ارف ب��ا الريجاني، 
ثمره ت��اش نمايندگان عضو اين فراكس��يون 
براي جلب نظر نمايندگان مس��تقل بوده است. 
الياس حضرتي در گفت وگو با »تعادل« درباره 
ادع��اي برخ��ي مبني ب��ر ائت��اف اميدي ها با 
برخ��ي نماين��دگان اصولگرا ب��راي غلبه عارف 

ب��ر الريجاني توضي��ح مي ده��د: در اين دوره 
انتخابات هر سه فراكس��يون به صورت شفاف 
در انتخابات حاضر ش��دند و ب��راي 12 جايگاه 
هيات رييسه كانديداي مستقل ارائه كردند. پس 
از مشخص شدن نتيجه نوبت اول انتخابات نيز 
آقاي حاجي بابايي كه كانديداي اصولگرايان بود 
به طور شفاف پش��ت بلندگو از آقاي الريجاني 
حمايت كرد، از اين رو اين ادعاها غلط اس��ت. 
به گفت��ه اين نماين��ده اصاح طل��ب مجلس، 
افزايش آراي عارف نس��بت به انتخابات س��ال 
اول هيات رييس��ه، نتيج��ه ت��اش اعضاي اين 
فراكس��يون در جلب نظر نمايندگان مس��تقل 

ب��وده اس��ت؛ نمايندگاني ك��ه راي آنها قطعي 
نيست و با مذاكره قابل تغيير است. 

حضرت��ي نتيج��ه اين انتخاب��ات را پيروزي 
كامل فراكسيون اميد مي داند؛ چراكه به باور او 
در اين انتخابات هم مرزبندي ها مشخص شد، 
هم وزن فراكسيون ها. حضرتي توضيح مي دهد: 
»عاوه بر مش��خص ش��دن مرزبندي ها و وزن 
فراكس��يون ها، تعداد نماين��دگان اصاح طلب 
در هيات رييس��ه افزايش داش��ت كه اين نشان 
مي دهد پيش��رفت خوبي در مجلس داشتيم.« 
ب��ه گفت��ه حضرت��ي »مش��خص ش��دن وزن 
فراكس��يون اميد«، »نمايش اين واقعيت كه با 

عدم همراهي اميدي ها آراي الريجاني نزديك 
به 100 راي كاهش مي يابد« و »آش��كار شدن 
جايگاه ديگر فراكس��يون ها« هدف فراكسيون 
اميد از ارائه ليست مستقل بود كه محقق شد. 
بهرام پارسايي سخنگوي فراكسيون اميد هم 
در اظهاراتي مش��ابه حضرتي، ائتاف مستقلين 
و پايداري را دليل پيروزي الريجاني دانست. به 
اعتقاد پارسايي در اين انتخابات فراكسيون اميد 
روي تصميم خود ماند و به باور سياس��ي خود 
عمل كرد اين در حالي است كه پايداري ها كه 
مي گفتند تا آخر هس��تيم بعد از انتخابات دور 
اول رياس��ت صحنه را خال��ي كردند و جا زدند 

و همين ائتاف پايداري ها و مس��تقلين موجب 
رياس��ت مجدد آقاي الريجاني ش��د. او درباره 
چرايي عدم ائتاف اميدي ها با مستقلين در اين 
دوره انتخابات هيات رييس��ه گفت: »تجربه دو 
س��ال گذشته مجلس نشان مي دهد ما هر وقت 
ائتاف كرده ايم لطمه خورده ايم. س��ال گذشته 
ائتاف كرديم اما به خاطر پيمان ش��كني موفق 
نش��ديم در حالي كه امس��ال از هويت سياسي 
اصاح طلبي دفاع كرديم و مجلس هم از حالت 

انفعال خارج شد.« 

 ابقاي دو اميدي در جايگاه نواب رييس
جاي��گاه ناي��ب رييس��ي مجلس ه��م در اين 
دور تغيي��ري به خود ندي��د، در حالي كه برخي 
نمايندگان از تاش اصولگرايان براي راي نياوردن 
علي مطه��ري خبر مي دادند، اما چنين نش��د و 
پزش��كيان و مطهري هر دو در جايگاه ش��ان ابقا 
شدند. در انتخابات هيات رييسه مسعود پزشكيان 
و علي مطهري از فراكس��يون امي��د و عبدالرضا 
مص��ري و ه��ادي قوامي از فراكس��يون واليي و 
مس��تقلين ب��راي ن��واب رييس كانديدا ش��دند. 
همچني��ن محمد دهقان از فراكس��يون واليي و 
عزت اهلل يوسفيان ما از فراكسيون مستقلين هم 
كانديدا ش��ده بودند كه در لحظات آخر انصراف 
دادن��د. با اعام نتاي��ج آراي نماين��دگان درباره 
انتخاب نواب رييس، مس��عود پزشكيان به عنوان 
ناي��ب رييس اول و علي مطه��ري به عنوان نايب 
ريي��س دوم انتخاب ش��دند. اين نتيجه در حالي 
بود كه پيش تر برخي نتيجه ارائه ليست مستقل 
از س��وي اميدي ها را حذف مطهري مي دانستند 

كه نتايج خاف آن را نشان داد. 
فراكس��يون امي��د در انتخاب��ات دبي��ران هم 
موفق عمل كرد و توانس��ت به تعداد اميدي ها در 
هيات رييس��ه بيفزايد. براس��اس نتايج، محمدعلي 
وكيلي 1۳4 راي، علي اصغر يوسف نژاد 129 راي، 
اميرحسين قاضي زاده هاشمي 129 راي، عليرضا 
رحيمي 104 راي، احمد اميرآبادي 98 راي و اكبر 
رنجبر زاده 95 راي كسب كردند تا به عنوان دبيران 
هيات رييس��ه مجلس انتخاب ش��وند. براي انجام 
انتخابات ناظرين هيات رييسه نيز در ادامه جلسه، 
اس��امي 1۳ كانديداي ناظر هيات رييس��ه مجلس 
اعام ش��دند و پس از راي گيري عباس��ي، نعمتي 
و آشوري به عنوان ۳ ناظر هيات رييسه باقي ماندند. 
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دبيركل جامعه اسامي ورزشكاران 
تاكيد ك��رد: گفت وگوي ملي، بحثي 
نيست كه تنها مختص به اصولگرايان، 
اصاح طلبان و معتدلين باش��د بلكه 
بحث كل كشور است و همه كساني 
كه به مملكت عاقه داش��ته و دل در 
گرو خدم��ت به نظام دارن��د، بايد با 
يكديگر گفت وگو كنند.  حسن غفوري فرد در گفت وگو با ايلنا 
ب��ا تاكيد بر ضرورت انجام گفت وگوي مل��ي و حفظ وحدت و 
انسجام در ش��رايط كنوني گفت: استكبار جهاني با حمايت از 
كودتا، تشويق و حمايت از منافقان، ترور مسووالن عالي نظام، 
توطئه هاي دهه 60، حمايت از صدام در جنگ با ايران و اعمال 
تحريم هاي مختلف و... دشمني خود را با ايران نشان داده است 
و اين دشمني ها در زمان ترامپ روزبه روز هم بيشتر خواهد شد. 
اين فعال سياس��ي اصولگرا با تاكيد بر اينكه ترامپ با همه 
وجود، عزم خود را براي براندازي نظام جزم كرده است، تصريح 
كرد: در چنين شرايطي مساله وحدت ملي، انسجام، تفاهم ميان 
جناح ها و گفت وگوي ملي يك اصل اساسي است. گفت وگوي 
ملي، بحثي نيست كه تنها مختص به اصولگرايان، اصاح طلبان 
و معتدلين باشد بلكه بحث كل كشور است و همه كساني كه به 
مملكت عاقه داشته و دل در گرو خدمت به نظام دارند، بايد با 

يكديگر گفت وگو كنند. 

 هيچ اصولگرايي
با گفت وگو مخالف نيست

نماينده تهران،  ري و شميرانات 
گفت: انتظار مي رود براي خطبه هاي 
نماز جمعه به نحوي سياست گذاري 
ش��ود كه اي��ن تريبون هاي مقدس 
در مس��ائل جناح��ي ورود نكنن��د.  
به گزارش خانه مل��ت، احمد مازني 
در تذكري شفاهي در جلسه علني 
ديروز مجلس گفت: تذكر من به صاحبان تريبون هاي متعدد 
در ايران اس��امي است، تريبون هايي اعم از تريبون مجلس، 
صداوس��يما، نماز جمعه، دولت و س��اير تريبون ها. لطفا در 
س��خنراني ها،  خطبه ها و مصاحبه ه��ا مراعات مصالح نظام و 

منافع ملي را بكنيد.
او افزود: متاس��فانه بس��ياري از تريبون ها نه تنها به حل 
مش��كات مردم كمك نمي كند بلكه مش��كات بزرگ تري 
براي مردم و نظام ايجاد مي كند. چنان سخن گفته مي شود 
كه گويا همگي مصمم هس��تند تا ياس و نااميدي در فضاي 
عمومي كش��ور پمپاژ كنند.  مازني تاكيد كرد: امروز سه گانه 
دولت، نظام جمهوري اسامي ايران و ايران عزيز چنان به هم 
گره خورده كه هر گونه آسيب به دولت به اركان ديگر آسيب 
مي زند. همگي طلبكاريم، پس چه كسي بدهكار است؟ مردم 
م��ا را انتخاب كرده اند تا مش��كات را حل كنيم نه اينكه به 

صورت گروه كر و دسته جمعي مشكات تكرار شود. 

 تريبون هاي مقدس نماز جمعه
در مسائل جناحي ورود نكنند

علي اكب��ر واليتي با بي��ان اينكه 
ب��ه كارگي��ري موتوره��اي نيرومند 
هسته يي و توليد ايزوتوپ هاي پايدار 
بايد تس��ريع شود بر پيگيري ساخت 
الياف كربن و پژوهش درباره IR6 و 

IR8 و راه اندازي UF6 تاكيد كرد. 
به گ��زارش ايس��نا، مش��اور رهبر 
معظم انقاب در امور بين الملل در نشس��ت »تجربه ماندگار« 
كه ديروز چهارشنبه با هدف بازخواني و تبيين بيانات و مواضع 
مقام معظم رهبري درباره برجام در موسسه پژوهشي- فرهنگي 
انقاب اس��امي برگزار شد ضمن آسيب شناس��ي روند انجام 
مذاكرات هسته يي و با اشاره به تجربيات تاريخي از عهدشكني 
امريكا و كشورهاي غربي در تعامات بين المللي با ايران پيش از 
پيروزي انقاب اسامي و پس از آن براي عبور از شرايط فعلي 
و تبيي��ن افق هاي پيش رو پيش��نهادهاي مهمي براي تقويت 
توان هس��ته يي جمهوري اسامي و مقابله با نقض عهد آمريكا 
در برجام ارائه داد. راه اندازي UF6 نخس��تين پيشنهاد واليتي 
به مس��ووالن اجرايي بود؛ او تاكيد كرد: ما UF6 هگزافلورايد 
اوراني��وم را مي توانيم راه بيندازيم كه در 70درجه به حالت گاز 
درمي آيد و قابليت چرخاندن س��انتريفيوژ براي غني س��ازي را 
دارد.  او گفت: يكي از خاصيت هاي اين موتورها آن اس��ت كه 
يك زيردريايي با چنين موتوري مي تواند دو سال زير آب بماند.

 روي سانتريفيوژهاي
نسل ششم و نسل هشتم كار شود

مع��اون فرهنگ��ي ق��وه قضاييه 
گفت: به  ش��دت آزرده اي��م از اينكه 
در گوش��ه يي از يك كش��ور در يك 
مدرس��ه كه محل تربيت است، كار 
خ��اف تربيت واقع مي ش��ود و اين 

مساله بسيار تاسف بار است. 
به گزارش ايس��نا، هادي صادقي 
در حاش��يه رونمايي از س��امانه ملي صبر در پاسخ به سوالي 
درباره پرونده اذي��ت و آزار تعدادي از دانش آموزان در يكي از 
مدارس تهران و دس��تور رهبر معظم انقاب در روز گذش��ته 
گفت: به طور طبيعي هر يك از اين گونه اقدامات شرم آور همه 
را آزرده مي كند و به  ش��دت آزرده ايم از اينكه در گوشه يي از 
يك كش��ور در يك مدرسه كه محل تربيت است، كار خاف 

تربيت واقع مي شود و اين مساله بسيار تاسف بار است. 
او افزود: طبيعتا وقتي شكايتي به قوه قضاييه برسد بافاصله 
اقدام مي كند اما به دليل جريحه دار شدن عواطف عمومي رهبر 
معظم انقاب پيامي دادند و دستور دادند كه به طور ويژه و با 
س��رعت بيشتري به موضوع رسيدگي شود. طبيعتا با سرعت 
بيشتري به پرونده رسيدگي مي ش��ود و االن پرونده تشكيل 
ش��ده و در مرحله دادسراس��ت و روز گذشته دادستان تهران 
اطاعيه ي��ي در اين خصوص صادر ك��رد و پرونده در مرحله 

تحقيقات است. 

 پرونده آزار و اذيت دانش آموزان 
در يكي از مدارس تهران در دادسراست
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3 كالن
 جزئيات ماليات مقطوع عملكرد 

سال ۹۶ گروهي از مشاغل 
فارس| دس��تورالعمل ماليات مقطوع عملكرد سال 
96 برخي صاحبان مشاغل در اجراي تبصره ماده 100 
اصالحي مصوب 1394 قانون ماليات هاي مس��تقيم از 
سوي س��يدكامل تقوي نژاد رييس كل س��ازمان امور 

مالياتي ابالغ شد. 
طبق اين دستورالعمل كليه صاحبات مشاغل گروه 
سوم موضوع ماده 2 آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 
قان��ون فوق كه مجموع ف��روش كاال و خدمات آنها در 
س��ال 96 حداكثر 10برابر معافيت موض��وع ماده 84 
قانون ماليات هاي مستقيم كه مبلغ 240ميليون تومان 
است، مشمول دستورالعمل بوده و در صورت تكميل و 
ارسال فرم موضوع اين دستورالعمل از نگهداري اسناد 
و مدارك موضوع اين قانون و تصميم اظهارنامه مالياتي 
معاف مي شوند. ميزان ماليات عملكرد سال 96 صاحبان 
مش��اغل با افزايش 5 درصد نس��بت به ماليات قطعي 
عملكرد سال 95 به صورت مقطوع تعيين مي شود. بنا 
ب��ه اختيار حاصل از تبصره ماده 100 اصالحي مصوب 
قانون ماليات هاي مس��تقيم و به منظور تكريم موديان 
و تس��هيل وصول ماليات و هماهنگ��ي و وحدت رويه 
در تعيين ماليات عملكرد س��ال 1396 برخي صاحبان 
مش��اغل كه در گروه س��وم م��اده 2 آيين نامه اجرايي 
موض��وع ماده 95 قانون فوق موضوع بخش��نامه مورخ 
1394/12/9 قرار مي گيرد، به شرح ذيل مقرر مي شود: 
كليه صاحبان مش��اغل گروه س��وم موضوع ماده 2 
آيين نامه اجرايي موضوع ماده 95 قانون فوق كه مجموع 
ف��روش كاال و خدم��ات آنها در س��ال 1396 حداكثر 
10براب��ر معافيت موضوع م��اده 86 قانون ماليات هاي 
مستقيم )مبلغ 2.400.000.000 ريال( باشد مشمول 
اين دستورالعمل بوده و در صورت تكميل و ارسال فرم 
موضوع اين دس��تورالعمل كه در س��امانه سازمان امور 
مالياتي كش��ور قرار داده شده است، از نگهداري اسناد 
و مدارك موضوع اين قانون و تسليم اظهارنامه مالياتي 
معاف هس��تند. مي��زان مذاكره س��ال 1396 صاحبان 
مشاغل فوق با افزايش 5درصد نسبت به ماليات اعالمي 
عملكرد سال 1395 به صورت مقطوع تعيين مي شود. 
بديهي اس��ت، مودياني كه در عملكرد سال 1395 
معاف از مالي��ات بوده اند صرفا باي��د مراتب قبول اين 
دستورالعمل را بدون پرداخت ماليات از طريق سيستم 
الكترونيكي )طبق فرم مربوط( به سازمان امور مالياتي 
كش��ور اعالم كنند. حكم اخيرالذك��ر )اعالم مراتب به 
سازمان امور مالياتي كشور( در مورد موديان موضوع در 
اين بند نيز الزامي است. درخصوص مودياني كه امكان 
پرداخت ماليات مقطوع موضوع اين دستورالعمل را به 
صورت يكجا در خرداد ماه 1397 ندارند، ماليات مقطوع 
فوق  حداكثر تا چهار ماه به صورت مس��اوي تقس��يط 
مي ش��ود. عدم پرداخت به موقع مالي��ات يا در صورت 
تقسيط، عدم پرداخت اقس��اط در سررسيدهاي مقرر 
مش��مول جريمه موضوع ماده 190 قانون ماليات هاي 

مستقيم خواهد بود. 

خبر

»تعادل« گزارش مي دهد

2 چالش پابرجاي بازنشستگان ايراني 
گروه اقتصادكالن|

 س��ازمان برنامه و بودجه گزارشي منتشر كرده 
ك��ه نش��ان مي دهد دول��ت در زمينه مس��تمري 
بازنشس��ته ها دو دغدغ��ه عمده »افزاي��ش درآمد 
واقع��ي« و »رفع تبعي��ض در پرداختي ها« را براي 
خود تعريف كرده و در اين راس��تا اقداماتي را براي 
رفع آنها در دس��تور كار قرار داده اس��ت. طبق اين 
گ��زارش يكي از اقدامات مه��م دولت اين بوده كه 
در 5سال گذشته همواره حقوق هاي بازنشستگان 
را بيش از تورم رسمي افزايش داده است اما با اين 
حال يك كارشناس اقتصادي به »تعادل« مي گويد 
كه با اين وجود قدرت خريد بازنشسته ها كمتر شده 
است. به گفته حميد حاج اسماعيلي اين موضوع به 
اين دليل رخ داده كه نرخ تورم واقعي بيش از ميزان 

اعالمي از سوي مراكز رسمي است. 

 ميزان افزايش حقوق بازنشستگان
به گزارش »تعادل« سازمان برنامه و بودجه در 
گزارشي اقدامات انجام ش��ده در خصوص افزايش 
و متناسب سازي حقوق بازنشستگان طي سال هاي 

96 و 97 را اعالم كرده است. 
اين گزارش با اشاره به نرخ تورم باالي سال هاي 
1389 تا 1392 و عدم افزايش حقوق بازنشستگان 
متناس��ب با آن در سنوات اشاره شده، مي گويد: از 
س��ال 1392 و با آغاز ب��ه كار دولت يازدهم بهبود 
وضعي��ت بازنشس��تگان و متناسب س��ازي ميزان 
افزايش حقوق بازنشستگان با توجه به نرخ تورم به 
عنوان يكي از اولويت هاي دولت تعريف ش��ده و در 
دستور كار قرار گرفت. در اين راستا ميزان افزايش 
حقوق بازنشستگان از سال 1393 تا 1397 همواره 

بيش از نرخ تورم بوده است. 
مطاب��ق ارقام اعالمي اين گ��زارش در حالي كه 
س��ال 93 نرخ تورم 15.5درصد را به ثبت رسانده، 
افزايش حقوق بازنشس��ته ها در اين سال به ميزان 
20درصد بوده است. همين طور طي سال هاي بعد 
از آن به ترتيب حقوق بازنشس��ته ها به ترتيب 14، 
16، 18 و 18درص��د افزاي��ش يافت��ه در حالي كه 
نرخ تورم اين 4 س��ال به ترتيب 11.9، 6.8، 9.2 و 

9.5درصد بوده است. 
سازمان برنامه و بودجه كش��ور در اين گزارش 
مي گويد: در سال هاي پيش از 93 همواره نرخ هاي 
افزايش حقوق بازنشسته ها از تورم كمتر بوده است؛ 
موضوع��ي كه به عنوان يك��ي از اصلي ترين داليل 

كاهش قدرت خريد بازنشسته ها و غلتيدن آنها به 
دامان فقر ياد مي شود. به عنوان نمونه در سال 92 
نرخ تورم 34.7درصد و افزايش حقوق بازنشسته ها 
25درصد ب��وده كه موجب كاهش ق��درت خريد 

بازنشسته ها در اين سال ها شد. 
گفته شده كه عقب ماندگي 65درصدي حقوق 
بازنشستگان نسبت به نرخ تورم كه در دولت نهم و 
دهم ايجاد شده است با توجه به منابع موجود كشور 
به صورت تدريجي قابل جبران بوده. موضوعي كه 
در ماده 109 اصالحي اليحه اصالح قانون مديريت 
خدمات كشوري درج شده و دولت عزم جدي براي 

دستيابي به اين هدف دارد. 
در اين زمينه حميد حاج اسماعيلي در گفت وگو 
با »تعادل« اظهار ك��رد: برنامه دولت براي افزايش 
حقوق بازنشسته ها به مصوبه هايي مربوط مي شود 
كه در اواخر س��ال گذشته به مجلس برد. بر اساس 
اين مصوبه دريافتي هاي بازنشس��ته هاي لشكري و 
كشوري بايد بين 10 تا 20درصد به صورت پلكاني 
افزايش پيدا كند. ش��عار دولت اين ب��ود كه براي 
ريش��ه كن كردن فقر مطلق، حداقل حقوق ها را در 

كشور افزايش مي دهد. 
وي گفت: بر اساس همين برنامه بود كه دولت 
حقوق مش��مولين قانون كار در 4 سال گذشته را 
بيش��تر از تورم افزايش داد. آنچه براي سال جاري 
تح��ت افزايش حداقل حقوق كارگران از ش��وراي 

عالي كار پيگيري شد، بيشتر از 19درصد بود كه از 
سطح تورم باال تر بود. براي كاركنان دولت هم دولت 
همين پيش��نهاد را به مجلس برد كه بتواند حقوق 
آنهاي��ي كه كمتر از يك  ميليون و 500هزار تومان 

است تا سقف 20درصد افزايش دهد. 
به گفته وي اي��ن انگيزه دولت كه دولت تالش 
كرده حقوق و دس��تمزدها را از نرخ تورم بيش��تر 
افزاي��ش ده��د، تصمي��م خوبي اس��ت اما جهش 
قيمت ها و نرخ تورم واقعي برخالف تورم رس��مي 
بيش از اينهاس��ت. اي��ن موضوع يعن��ي اينكه ما 
نمي توانيم، بگوييم ك��ه از روزي كه دولت يازدهم 
شروع به كار كرده وضعيت مردم بهتر شده است. 

وي ب��ا بي��ان اينكه اين موضوعي نيس��ت كه 
آن را قص��ور دول��ت بدانيم، گف��ت: اين موضوع 
ناش��ي از رون��د حمايتي اي اس��ت ك��ه دولت ها 
در دوره هاي گذش��ته دنبال كردن��د. روندي كه 
نتوانس��ت وضعيت اقتصادي مردم را متناس��ب 
ب��ا واقعيت هاي اقتص��ادي جامعه بهب��ود دهد. 
بنابراين با وجود اينكه انگيزه دولت كنترل تورم 
و افزايش دس��تمزدها بوده اس��ت اما با اين حال 
ه��م دهك هاي پايي��ن درآمدي طي س��ال هاي 
گذشته فقيرتر ش��ده اند و به اين ترتيب افرادي 
كه از سازمان بهزيستي و ديگر نهادهاي حمايتي 
كمك هزينه دريافت مي كنند بيش از س��ه برابر 

شده اند. 

 گرچه دولت آمارها را دستكاري نمي كند ولي... 
به گفته وي از طرفي نرخ فزاينده و تورم واقعي 
بسيار بيشتر از آن چيزي است كه از سوي نهادهاي 
رس��مي اعالم مي ش��ود. در برخي شهرهاي كشور 
مسكن بيش از 50درصد افزايش پيدا كرده است. 
در كشور ما چون بانك جامع اطالعاتي قوي وجود 
ندارد، آمارگيري ما مبتني بر واقعيات نيست. گرچه 
معتقدم دولت در آمارها دس��تكاري نمي كند ولي 
بايد بگويم آمارها دقيق نيس��ت، چرا كه دسترسي 
الزم به شاخص ها براي جمع آوري اطالعات وجود 
ندارد. آمارگيري نيازمند فرهنگ سازي است و مردم 
باي��د همكاري الزم را انجام دهند؛ موضوعي كه در 

ايران وجود ندارد. 

 مشكل تبعيض و برنامه دولت
س��ازمان برنامه و بودجه در گزارش خود عالوه 
ب��ر آمارهاي مربوط به افزاي��ش حقوق نگاهي هم 
ب��ه اقدام��ات دولت درب��اره رفع تبعي��ض حقوق 
بازنشس��تگان داش��ته اس��ت. مطابق اين گزارش 
رفع تبعيض در س��نوات مختلف كه عمدتا ناش��ي 
از اج��راي فوق العاده هاي موضوع م��اده 68 قانون 
مديريت خدمات كش��وري براي ش��اغالن از سال 
1388 به بعد بوده است به عنوان يكي از مطالبات 
اصلي بازنشستگان به ويژ ه بازنشستگان قبل از سال 
1388 در دس��تور كار س��ازمان برنامه و بودجه و 

سازمان اداري و استخدامي قرار گرفته است. 
 گفت��ه ش��ده در جريان تدوي��ن اليحه اصالح 
قانون مديريت خدمات كشوري جلسات متعددي 
ب��ا بازنشس��تگان، صاحب نظ��ران و نماين��دگان 
دس��تگاه هاي اجرايي ذي ربط برگزار شده تا تحت 
عن��وان م��اده 109 اصالح��ي به تصوي��ب دولت 
رسيده است. در اين ماده دولت مكلف است ظرف 
بازه زماني پنج س��اله نابراب��ري موجود بين حقوق 
بازنشستگان كشوري و لش��كري سنوات مختلف 
با ش��اغالن مشابه در هر دستگاه را متناسب سازي 
كند به نحوي كه حقوق بازنشستگي از سال پنجم 
به بعد از 85درصد آخرين حقوق و فوق العاده هاي 
كسور بازنشستگي شاغالن مشابه در همان دستگاه 
كمتر نباشد. بر اس��اس اين گزارش با وجود اين و 
براي رفع نابرابري هاي موج��ود، در قوانين بودجه 
س��ال 1396 )بن��د ه� تبصره 12( و س��ال 1397 
)بند ج تبصره 12( مجوز الزم براي كاهش نابرابري  
از مجل��س اخذ و در س��ال 1396 ب��ا اعتباري به 

مي��زان 3400 ميلي��ارد تومان مرحل��ه اول طرح 
همسان سازي حقوق بازنشستگان سنوات مختلف 
با اولويت افزايش حقوق بازنشستگان داراي حقوق 
پايين تر بر اساس آيين نامه اجرايي )بند ه� تبصره 
12( اجرايي شد. به اين ترتيب حقوق بازنشستگان 
بي��ن 14 تا 27درصد در س��طوح مختلف افزايش 
ياف��ت. اين در حالي اس��ت كه نرخ ت��ورم اعالمي 
توس��ط مركز آمار ايران در پايان سال 1396، 6.8 
درصد بوده اس��ت. اين گ��زارش در ادامه مي گويد: 
با توجه به ضرورت تداوم طرح همسان سازي براي 
س��ال 1397 نيز مبلغ 3400 ميليارد تومان براي 
اجراي مرحله دوم طرح در نظر گرفته ش��ده است 
كه با توجه به ابالغ آيين نامه اجرايي )بند ج تبصره 
12( قانون بودجه سال 1397، دستورالعمل اجرايي 
آن تدوين شده و حقوق بازنشستگان از 13 الي 25 

درصد افزايش مي يابد. 
درب��اره اينكه چقدر اقدام��ات دولت به كاهش 
تبعيض ميان بازنشس��تگان منجر ش��ده است نيز 
حميد حاج اسماعيلي چنين گفت: با وجود برخي 
اقدام��ات دول��ت اما هن��وز فاصل��ه پرداختي ها به 
وضعيت متعادلي نرسيده است. حقوق بازنشستگي 
بيش��تر افراد به خصوص افراد تحت سازمان تامين 
اجتماعي حداقلي اس��ت. در دول��ت هم با همين 
مشكل مواجه هس��تيم يعني تا زماني كه مشغول 
كار هس��تند دريافتي خوبي دارن��د ولي زماني كه 
بازنشسته مي ش��وند با كاهش مس��تمري مواجه 
مي شوند. براي همين معتقدم كه دولت بيشتر بايد 
ش��رايط اقتصادي و قدرت خريد افراد را محافظت 
كند. بايد رشد قيمت ها و تورم افسارگسيخته مهار 
شود و از طرفي بايد خدمات درماني را كنترل كند 
چون بيش از دوسوم هزينه بازنشسته ها صرف بيمه 
درمان و مس��كن مي شود. بنا بر آنچه گفته شد، به 
نظر مي رسد مشكل درآمد بازنشستگان و همچنين 
تبعيض پرداختي ها در كش��ور بسيار جدي است و 
رفع مشكالت اين حوزه نيازمند به بررسي و مطالعه 
و طراحي سيس��تم حقوق و دس��تمزد متناسب با 
شرايط دروني و بيروني سازمان هاست. موضوعي كه 
به زعم كارشناسان بايد در اولويت دولت قرار گيرد، 
چرا كه عالوه بر هزينه هايي كه ناكارآمد بودن نظام 
دستمزد به كشور تحميل مي كند، وجود شكاف بين 
درآمد ناشي از حقوق بازنشستگي و هزينه زندگي 
موجب افزايش نارضايتي شده و شاغالن موجود را 

نسبت به آينده زندگي خود بدبين مي كند. 

مركز آمار ايران- استان هاي البرز 
ب��ا 159 هزار و 553 نفر به ازاي يك 
بيمارس��تان و ايالم با 52 هزار و742 
نفر به ازاي يك بيمارستان به ترتيب 
بيش��ترين و كمتري��ن نف��ر جمعيت 
را به ازاي يك بيمارس��تان در س��ال 

داشته اند.
بر اساس آخرين س��النامه آماري 
)1395(، 954 بيمارس��تان در كشور 

وجود داش��ته است كه متوسط تخت 
ب��راي ه��ر بيمارس��تان 165 ع��دد 
محاس��به شده اس��ت. در كل كشور 
ب��ه  ازاي هر 83 ه��زار و 780 نفر از 
جمعيت كش��ور يك بيمارستان و به 
 ازاي هر 508 نفر از جمعيت كش��ور 
يك تخ��ت بيمارس��تاني وجود دارد. 
بيش��ترين متوس��ط تخت ب��ه  ازاي 
هر بيمارس��تان 226 ع��دد بوده كه 

متعلق به اس��تان ق��م و كمترين آن 
86 ع��دد بوده كه متعلق به اس��تان 
كهگيلويه و بويراحمد در سال 1395 
بوده اس��ت. بيمارس��تان  استان هاي 
بختي��اري،  چهارمح��ال  و  بوش��هر، 
لي،  سان ش��ما خرا سان جنوبي، خرا
س��منان و سيس��تان  و بلوچستان به 
بيش��ترين  دولتي  100درصد  ميزان 
بيمارس��تان دولتي و استان تهران با 

58 درصد دولتي كمترين بيمارستان 
دولت��ي را در بين اس��تان ها داش��ته 

است. 
همچنين استان س��منان با 340 
نف��ر ب��ه  ازاي ي��ك تخت و اس��تان 
الب��رز با 1040نفر ب��ه  ازاي هر تخت 
بيش��ترين  و  كمترين  بيمارس��تاني، 
نف��ر جمعي��ت ب��ه  ازاي ي��ك تخت 

بيمارستاني را دارا هستند. 

 ايران و كره جنوبي روند توسعه 
خود را از اوايل دهه 1960ميالدي 
آغ��از كردن��د و اگر درح��ال حاضر 
اقتص��اد ك��ره جنوب��ي را بررس��ي 
كني��م، متوج��ه مي ش��ويم كه اين 
كش��ور در رده بن��دي جهان��ي جزو 
20كشور پيش��رو دنياست. هر چند 
نبايد فراموش ك��رد كه در اين بازه 
زماني حدود 60 ساله اقتصاد ايران 
ب��ا اثرپذي��ري از تح��والت بنيادين 
سياس��ي نظي��ر پي��روزي انق��الب 
اس��المي، جنگ 8 س��اله تحميلي، 
تحريم ها و... ب��ا چالش هاي فراواني 

روبه رو شده است. 
اگ��ر بخواهي��م واقع نگر باش��يم 
پس از سپري شدن حدود 30سال 
از پاي��ان جنگ تحميلي در س��ال 
1368 ض��روري اس��ت ك��ه موتور 
رشد اقتصادي كشورمان با سرعتي 
بي��ش از روند كنون��ي فعاليت كند. 
بررسي و مقايسه برنامه هاي توسعه 
در كش��ورهاي ايران و كره نش��ان 
مي دهد ك��ه كره جنوب��ي در روند 
توس��عه، سياست توس��عه صادرات 
را در دس��تور كار خ��ود ق��رار داده 
در صورتي ك��ه ايران به دليل وقوع 
جن��گ تحميلي و صدمات ناش��ي 
از آن راه��كاري ج��ز خودكفايي و 
جايگزين��ي واردات نداش��ته و اين 
سياس��ت را در اولوي��ت ق��رار داده 

است. 
شايد روند توسعه در كره جنوبي 
را بتوان نوعي بزنگاه تاريخي در باز 
ش��دن درهاي صادراتي ب��راي اين 
كش��ور دانس��ت ولي متاسفانه طي 
س��ال هاي گذش��ته به دلي��ل وقوع 

مشكالت عديده بر س��ر راه توسعه 
كش��ور اين نقط��ه عط��ف تاريخي 
ب��راي صنع��ت و س��اير بخش هاي 
اقتص��ادي ايران رخ نداده يا بس��يار 
كم اثر بوده اس��ت ولي آيا نمي توان 
براساس ظرفيت هاي موجود به اين 
بزنگاه تاريخي دست يافت؟ نكته يي 
ك��ه رهبر معظم انق��الب پي در پي 
بدان اشاره داش��ته اند. ايشان بارها 
بر اس��تفاده از ظرفيت هاي موجود 
در كشور و داشتن نگاهي درون نگر 
محص��والت  برون گرا)توس��عه  و 

صادرات محور( تاكيد كرده اند. 
بررس��ي روند توس��عه كره نشان 
مي دهد كه اين كشور سياست هاي 
حمايت از ص��ادرات را با جديت در 
دس��تور كار قرار داده است. ازجمله 
اين سياست ها مي توان به پرداخت 
با  صادركنن��دگان  ب��ه  تس��هيالت 
ميزان  ترجيحي)براس��اس  نرخ هاي 
رشد صورت گرفته در هر محصول(، 
ايج��اد صندوق هايي ب��راي حمايت 
از صادرات، ايجاد پيش ش��رط هايي 
جهت ورود به عرصه صادرات براي 
كارآمد و رقابت پذير كردن كاالهاي 
تولي��دي از قبي��ل تعيين كف براي 
حج��م ص��ادرات و... اش��اره ك��رد. 
مجموع موارد ف��وق منجر به ادغام 
ش��ركت هاي كوچ��ك ب��ا توليدات 
يكس��ان و همگ��ن جه��ت تامي��ن 
ش��رايط ورود به عرص��ه صادرات و 
بهبود كيفيت كاالهاي صادراتي در 

كره جنوبي شده است. 
با اين ح��ال همانط��ور كه ذكر 
ش��د همزمان ب��ا اين تح��والت در 
كره جنوبي، مس��ووالن ما در ايران 
سياس��ت جايگزين��ي واردات اتخاذ 
كردن��د. ف��ارغ از موفقي��ت يا عدم 
موفقي��ت و الزامات مترت��ب بر آن 

نكته اساس��ي كه اين سياس��ت به 
رقابت پذيري محصوالت  آورد،  ب��ار 
توليدي و تمايل ب��ه عرضه كاال در 
ب��ازار داخلي ب��وده و زمان��ي كه با 
چالش��ي نظير تولي��د انحصاري نيز 
هم��راه ش��د، ضربات مهلك��ي را بر 
مصرف كننده و نهايتا اقتصاد كشور 

وارد كرد. 
ف��رض كني��د در دوره كنوني با 
نوس��انات نرخ ارز، كاالهاي توليدي 
كش��ور ت��وان رقابت��ي باالي��ي در 
بازاره��اي جهاني داش��تند در اين 
حالت با كاهش ن��رخ ارز و تضعيف 
پول ملي، آيا سياست هاي اقتصادي 
امري��كا و س��اير وابس��تگانش عليه 
ايران اثر عكس نداش��ت؟ اگر توليد 
در كش��ور وابس��ته به واردات مواد 
اوليه و واس��طه يي از خ��ارج نبود و 
كاالهاي ما ص��ادرات محور بود، آيا 
اي��ن افزايش ن��رخ ارز ك��ه االن به 
شكل تهديدي اقتصاد ايران را دچار 
مشكل كرده است به عنوان فرصتي 
گرانبها جهت افزايش توان صادراتي 
كاالي با كيفيت ايراني مطرح نبود؟
 البته الزم به ذكر است كه هدف 
اين نوشتار بسط تفكر كاهش ارزش 
پ��ول ملي نيس��ت چراك��ه اين امر 
باي��د در چارچ��وب قواعد اقتصادي 
براس��اس مقايسه ش��اخص هايي  و 
نظير بهره وري و تورم ايران و س��اير 
كش��ورها ص��ورت گي��رد و كاهش 
كانال ه��اي  از  مل��ي  پول��ي  ارزش 
ديگ��ري نظير ت��ورم داخل��ي، تراز 
حس��اب جاري، حساب س��رمايه و 
تاب��ع تولي��د و... بر پيك��ره اقتصاد 
كشور موثر است كه شرح آن اينجا 

نمي گنجد. 
س��وال اينجاس��ت ك��ه فرص��ت 
مذكور)كاه��ش ارزش پولي ملي( و 
به تبع آن افزايش توان صادراتي)به 
شرط صادرات محور بودن محصوالت 
توليدي( آيا مس��اله يي ناشناخته و 

مغفول در اقتصاد ايران بوده اس��ت؟ 
كه به آن توجه نشده؟ پاسخ روشن 
است: خير! سياست هاي كلي اقتصاد 
مقاومت��ي كه توس��ط مق��ام معظم 
رهب��ري و در جه��ت دس��تيابي به 
اهداف چش��م انداز 20ساله در سال 
1392 مطرح ش��د، در بندهاي 3 و 
10 به وضوح به تقويت رقابت پذيري 
اقتصاد و راهكارهاي اجرايي تقويت 
نظام صادراتي كش��ور اش��اره دارد. 
در واق��ع تاكيد بر اين مطلب اس��ت 
كه چنانچ��ه كاالي با كيفيت ايراني 
توليد شود عالوه بر ارزآوري خارجي 
قطع��ا م��ورد توج��ه مصرف كننده 
داخلي هم ق��رار خواهد گرفت و به 
واردات  فرآين��د  اتوماتيك  ص��ورت 
كاالهاي جانش��ين خارجي را دچار 
مش��كل كرده و ت��راز تجاري مثبت 
و افزايش ثب��ات اقتصادي را هم به 

دنبال خواهد داشت. 

 تاكيد بر بهبود كيفيت كاال
س��ال 1397 ب��ه عن��وان س��ال 
حماي��ت از كاالي ايراني نام گذاري 
ش��ده، تاكيدي مجدد و خردمندانه 
بر مبح��ث ارائه ش��ده خصوصاً در 
راس��تاي اقتص��اد مقاومتي اس��ت. 
نكت��ه مهم آن اس��ت ك��ه بايد در 
نظر داشته باش��يم نبايد حمايت از 
كاالي ايراني به طور خاص محدود 
ب��ه ح��وزه مص��رف ش��ود. در اين 
صورت اي��ن موضوع تفاوت چنداني 
واردات  با سياس��ت هاي جايگزيني 
كه درگذش��ته اتخاذ ش��ده نخواهد 

داشت. 
ول��ي چنانچه در يك دوره گذار، 
اين هدف گذاري و نام گذاري منجر 
به بهب��ود كيفي��ت كاالي ايراني با 
هدف توس��عه صادرات ش��ود قطعا 
ع��الوه بر انتف��اع عموم��ي اقتصاد، 
مردم نيز از آثار اين بهبود بهره مند 

خواهند شد. 

يادداشت

نه به اقتصاد جايگزيني واردات
 سيد ميثم جليلي 

و سيد صهيب مدني تنكابني  
دانشجويان دكتري علوم اقتصادي

هر 508نفر يك تخت بيمارستاني دارند
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ادغام ثامن در بانك انصار 
كارشناسي بود 

براس��اس اعالم بانك مركزي، اين بانك موفق 
ش��د موسس��ه ثامن را با ۲۸هزار ميلي��ارد تومان 
سپرده و ۵۶۹شعبه و بيش از 7ميليون و ۲00هزار 

نفر سپرده گذار در بانك انصار ادغام كند. 
به گزارش »تع��ادل« بانك مركزي در واكنش 
ب��ه انتق��اد احمد توكل��ي نماينده س��ابق مجلس 
نسبت به ضعف اين بانك در برخورد و ساماندهي 
موسس��ات غيرمجاز توضيحاتي ارائ��ه كرد كه در 

ادامه مي خوانيد: 
بانك مركزي در ادامه  فرآيند س��اماندهي بازار 
غيرمتش��كل پولي با طرح ريزي يك برنامه جامع 
و پيش بين��ي تمام فرآينده��ا و مراحل اجراي كار 
و نظ��ارت عاليه بر آن، ادغ��ام تعاوني اعتبار ثامن 
در بان��ك انصار را به مرحله اجرا درآورد كه از اين 
رهگذر، اين تعاوني با ۵۶۹شعبه در سراسر كشور 
و ح��دود ۲۸0ه��زار ميليارد ريال س��پرده جذب 
ش��ده مربوط به بيش از 7ميليون و ۲00هزار نفر 

ساماندهي شد.
در اين مس��ير بانك مركزي جمهوري اسالمي 
اي��ران براي حف��ظ حقوق تمام ذي نفعان ش��امل 
دريافت كنن��دگان  كاركن��ان،  س��پرده گذاران، 
تسهيالت، س��هامداران و ساير ذي نفعان، اقدامات 
و تالش ه��اي گس��ترده يي را از خردادم��اه س��ال 
۱۳۹۶ ب��ه عم��ل آورده ك��ه از آن جمله مي توان 
ب��ه مس��اعدت در جه��ت ت��داوم دسترس��ي اين 
تعاون��ي به س��وييچ بانك صادرات براي اس��تفاده 
س��پرده گذاران تعاوني از دس��تگاه هاي خودپرداز 
بانك صادرات، بازپرداخت س��پرده قانوني تعاوني، 
تامي��ن نقدينگي تعاوني از طري��ق دو بانك انصار 
و موسس��ه اعتباري كوثر و اطالع رس��اني و ايجاد 
اعتم��اد عمومي با تبيين ش��رايط تعاوني و اعالم 
حماي��ت بانك مرك��زي از تعاوني مذك��ور و درج 
نام تعاوني در پايگاه اطالع رس��اني بانك به عنوان 
نه��اد پولي متقاض��ي دريافت مجوز اش��اره كرد.  
همچني��ن تامين نقدينگ��ي كافي توس��ط بانك 
مركزي جمهوري اسالمي ايران به ميزان ۸0هزار 
ميليارد ريال براي اين تعاوني جهت پاس��خگويي 
به س��پرده گذاران و پرهيز از ايجاد هرگونه نگراني 
و بي نظم��ي در بازار پول، نقش بس��زايي در حفظ 
آرامش سپرده گذاران و جلوگيري از هرگونه تنش 
در جامعه ايفا كرد.  ام��ا نهادهاي پولي غيرمجاز، 
مول��ود خأل قانوني بوده و در بس��تر فقدان نظارت 
نهاده��اي اعطاكننده مجوز در س��نوات گذش��ته 
رش��د و گس��ترش يافته اند. به طوري كه پيش از 
تصوي��ب قانون تنظيم ب��ازار غيرمتش��كل پولي، 
بعضي بدون مجوز و برخي با مجوز نهادهايي غير 
از بانك  مركزي )مانند وزارت تعاون وقت و نيروي 
انتظامي( ش��كل گرفته  و به موازات شبكه بانكي و 
در سطحي وسيع، برخالف قوانين و مقررات حاكم 
و حتي مغاير با مفاد اساسنامه مورد پذيرش خود 
به فعاليت بانكي در بازار پولي اش��تغال داشتند و 
بان��ك مركزي به دليل خأل قانوني حق دخالت در 
امور آنها را نداش��ت و برخي نهادها و اشخاص نيز 

از آنها حمايت مي كردند. 
تاسيس و گس��ترش فعاليت موسسات اعتباري 
غيرمجاز با ايجاد ش��عب فراوان در سراس��ر كشور 
تحت عنوان تعاوني هاي اعتبار آزاد يا موسس��ات و 
صندوق هاي قرض الحس��نه از دهه 70 آغاز ش��د و 
تا اوايل دهه ۹0 به اوج خود رس��يد كه متاس��فانه 
م��ردم و حاكميت در طول س��ال هاي گذش��ته با 
تبعات بحراني شدن اين موسسات روبه رو شده اند.  
علت بحراني ش��دن اين موسسات  كه فاقد هرگونه 
مج��وز از بانك مركزي به عن��وان يگانه مقام ناظر 
پولي كشور بوده اند   را مي توان در مواردي همچون 
عدم  صالحي��ت حرفه يي مديران اين موسس��ات، 
آشفتگي و عدم شفافيت عملكرد، به خطر انداختن 
منافع سپرده گذاران با سرمايه گذاري ها و اقدامات با 
ريسك باال، سوءاستفاده شخصي از منابع سپرده يي 
و... تبيي��ن ك��رد. در همين رابطه موسس��اتي كه 
انحالل آنها در دولت يازدهم و دوازدهم در دس��تور 
كار بانك مركزي و ساير مراجع ذي ربط قرار گرفت، 
عبارتند از: تعاوني اعتبار ميزان با ۱۱0شعبه، تعاوني 
اعتبار ثامن الحجج با ۴۸0 شعبه، تعاوني هاي اعتبار 
هشت گانه ساماندهي شده توسط موسسه اعتباري 
كاس��پين با ۴۴۵ ش��عبه، تعاوني اعتبار وحدت با 
۱۴۵ شعبه، تشكيالت موس��وم به البرز ايرانيان با 
۵۳ شعبه، تعاوني اعتبار افضل توس با ۲۱7 شعبه، 
صندوق هاي قرض الحسنه غيرفعال با ۱0۲۸ شعبه 
و تعاوني ه��اي اعتبار غيرفعال با ۱7۸۲ش��عبه كه 

تعداد آنها در مجموع برابر ۴۲۶0 شعبه است. 
به موازات ساماندهي موسسات اعتباري غيرمجاز 
از طري��ق انحالل و جلوگيري از فعاليت آنها، برخي 
نهادها با تطبيق خود با مقررات بانك مركزي موفق 
به اخذ مجوز بانك مركزي ش��ده اند. همچنين ۵۶۹ 
ش��عبه تعاوني اعتبار ثامن س��اماندهي شده و 7۳۲ 
ش��عبه بانك مهر اقتصاد متقاض��ي مجوز در مرحله 

نهايي ساماندهي قرار دارد. 

رشد 357 درصدي 
سودخالص بيمه   كوثر 

س��ود خالص ش��ركت بيمه  كوثر در س��ال۹۶ 
نسبت  به سال گذشته ۳۵7درصد رشد داشت. 

به گزارش روابط عمومي و اعالم مدير اقتصادي 
و س��رمايه گذاري بيمه كوثر؛ در اين دوره ش��اهد 
رشد ۳۴۴درصدي سود عملياتي شركت بوده ايم. 
نوي��د خان��دوزي تاكيدكرد: رش��د س��ودهاي 
خال��ص و عملياتي در س��ال گذش��ته ناش��ي از 
س��رمايه گذاري هاي موفق در حوزه بازار سرمايه و 

نيز رونق بازار بوده است. 
وي افزود: درآمد حق بيمه نيز نس��بت به سال 

گذشته ۱۱درصد رشد داشته است. 
مدي��ر اقتصادي و س��رمايه گذاري بيمه كوثر با 
بيان اينكه جمع حقوق صاحبان سهام و دارايي ها 
به ترتيب از رشد ۱۳ و ۴۱درصدي برخوردار بوده 
اس��ت، تصريح كرد: ارزش ويژه هر س��هم شركت 

حدود هزارو۳۵0 ريال است. 

اخبار

ضرورت تسريع در بررسي FATF و استانداردهاي بين المللي و اصالح ساختار مالي بانك ها

تصويب يكي از لوايح FATF با 6 شرط
گروه بانك و بيمه  محسن شمشيري  

در روزهاي اخير، اليحه الحاق به كنوانسيون 
مبارزه با تامين مالي تروريس�م در كميسيون 
امني�ت ملي و سياس�ت خارج�ي مجلس، در 
دس�تور كار بود. اين اليحه با ۶ش�رط در اين 
كميسيون مصوب شد كه به گفته يك نماينده 
مجلس يكي از اين ش�روط اين بود كه تعريف 
از تروريسم را خودمان انجام دهيم. اين اليحه 
در اختيار هيات  رييسه مجلس قرار مي گيرد تا 
احتماال در جلسه علني بعدي مجلس بررسي 

شود.
  

به گزارش »تعادل« مذاكرات سياسي اين روزهاي 
ايران و اروپا بر سر برجام، نقش تعيين كننده يي در 
آينده روابط بانكي ايران در عرصه بين الملل خواهد 
داشت؛ در عين حال با وجود خروج امريكا از برجام، 
فعال روابط خارجي بانك ها برقرار است. اما الزم است 

كه اقدامات الزم نيز در اين زمينه انجام شود. 
يك��ي از مباح��ث مهم اقتصادي ك��ه در جريان 
توافقات برجام مطرح ش��ده بود، موضوع تس��هيل 
روابط بانكي، ايجاد شعب بانك هاي ايراني در خارج 
كشور، همچنين فعاليت بانك هاي خارجي در ايران، 
برقراري روابط كارگزاري، توافق بر س��ر تامين مالي 
پروژه ه��ا، فاينان��س و... بود. با اين ح��ال در دوران 
پسابرجام، توافقات بانكي در سطحي كه پيش بيني 

مي شد و الزم بود، شكل نگرفت. 

FATF تصويب مشروط يكي از لوايح 
در اين راس��تا موضوع لوايح FATF در دستور 
كار مجلس است و روز چهارشنبه، عضو كميسيون 
امني��ت  ملي مجلس از تصويب اليحه كنوانس��يون 
مبارزه با تامين مالي تروريسم در كميسيون امنيت  

ملي با ۶ شرط خبر داده است. 
به گزارش فارس، حجت االس��الم مجتبي ذوالنور 
گف��ت: در جلس��ه كميس��يون اليح��ه الح��اق به 
كنوانسيون مبارزه با تامين مالي تروريسم در دستور 
كار بود. ۱۹ نفر از اعضاي ۲۳ نفره اين كميس��يون 
در جلس��ه حضور داشتند و اليحه مذكور با ۱۱راي 
مصوب شد.اين اليحه با ۶شرط در كميسيون امنيت  
مل��ي و سياس��ت  خارجي مجلس مصوب ش��د كه 
يكي از اين ش��روط اين بود كه تعريف از تروريس��م 
را خودم��ان انجام دهيم. اين اليحه در اختيار هيات  
رييس��ه مجلس قرار مي گيرد تا احتماال در جلس��ه 

علني بعدي مجلس بررسي شود. 

 مذاكرات جديد ايران و اروپا
پيگيري ها و مذاكرات مقامات سياسي و اقتصادي 
ايران با بانك هاي خارجي و رفت و آمدها نيز چندان 
كارساز نبود. با اين حال روابطي در سطح كارگزاري 
با برخي بانك ها شكل گرفت و مراودات جديدي نيز 
پس از توافقات برجام صورت پذيرفت.  حال با خروج 
امري��كا از برج��ام، مذاكرات جدي��دي بين مقامات 

مسوول ايراني با طرف هاي اروپايي در جريان است 
تا در صورت انج��ام توافقات جديد، احتماال دريچه 

تازه يي به روي روابط بانكي ايران و اروپا باز شود. 
از آن س��و اقدام��ات موثري نيز از س��وي بانك 
مركزي و شبكه بانكي كشور در يكي، دو سال اخير 
براي انجام برخي به روزرس��اني ها و شفاف سازي در 
عملكرد بانك ها، تش��ديد نظارت بر نظام بانكي و... 
صورت گرفته اس��ت. پي��ش از اي��ن مقامات بانك 
مرك��زي عنوان ك��رده بودن��د؛ يك��ي از مهم ترين 
پيش نيازهاي برق��راري روابط بانكي خارجي اجراي 
ارز تك نرخي اس��ت كه مي توان گفت اين مهم به 

نوعي از مدتي پيش عملياتي شده است. 
در اي��ن زمينه عضو كميس��يون برنامه و بودجه 
مجلس از هيات رييس��ه جديد مجلس خواست تا 

اص��الح نظام بانكي و بهب��ود وضعيت صندوق هاي 
بازنشستگي را در دستوركار مجلس قرار دهند. 

ب��ه گزارش خانه ملت، مه��رداد بائوج الهوتي در 
نشس��ت علني روز چهارش��نبه ۹خردادماه مجلس 
شوراي اسالمي در نطق ميان دستور، ضمن تبريك 
به مناس��بت انتخاب هيات رييسه جديد مجلس از 
اعضاي جديد خواست تا در دو سال آينده براي رفع 
برخي مشكالت موجود تالش كنند.  نماينده لنگرود 
در مجلس ش��وراي اسالمي از اصالح نظام بانكي به 
عنوان يكي از مش��كالتي كه بايد در جهت رفع آن 
تالش ش��ود، ياد كرد و خطاب ب��ه رييس مجلس 
ادامه داد: اگر س��اختار نظام بانك��ي كنوني اصالح 
نشود، مشكل اشتغال كشور را نمي توانيم حل كنيم، 
موضوع صندوق هاي بازنشس��تگي از ديگر مسائلي 

است كه به مرز بحران رسيده است و اگر به داد آنها 
نرس��يم در آينده به يكي از بحران هاي بزرگ كشور 

تبديل مي شود. 
وي افزود: اش��تغال از ديگر موضوعاتي است كه 
امروز بايد روي آن متمركز شويم، متاسفانه يكي از 
اقدامات خوب مجلس كه تاكنون دولت نتوانسته از 
آن بهره برداري كند، اين اس��ت كه مبلغ يك و نيم 
ميليارد دالر از صندوق توسعه ملي گذاشتيم و مبلغ 
ي��ك و نيم ميليارد دالر ه��م از بانك ها بگذاريد كه 

جمعا ۱۱هزار ميليارد تومان مي شود. 
بائوج الهوتي خطاب به رييس مجلس يادآور شد: 
ما در كميس��يون برنامه و بودجه روند پرداخت ها را 
پيگيري كرديم، متاس��فانه از اي��ن ۱۱هزار ميليارد 
توم��ان تاكنون ۲00ميليارد تومان به دس��ت مردم 

رس��يده اس��ت و اين فرصت و ابتكار خوبي بود كه 
مجل��س ايجاد كرد، هم اكن��ون درصد بهره بانك ها 
باالس��ت، اما در اينجا ۶درصد سود را با بازپرداخت 
۶س��اله تعيين كرديم، بنابراين دولت بايد همكاري 
كند. وي با بيان اينكه ما بايد مانع از واردات بي مورد 
ش��ويم، عنوان ك��رد: آم��ار دولت مبني ب��ر وجود 
۱۲ميلي��ارد دالر قاچاق غلط اس��ت، كما اينكه در 
شرايط كنوني ۲۵ميليارد دالر قاچاق وجود دارد كه 
بايد از آن جلوگي��ري كنيم، همچنين مانع از ورود 
كاالهايي شويم كه امكان توليد آن در كشور وجود 
دارد.  بائوج الهوتي يادآور ش��د: م��ا بارها در همين 
صحن مجل��س گفته ايم كه زمين هاي ش��مال در 
حال تغيير كاربري اس��ت كه اين امر باعث مي شود 
در س��ال هاي آينده محصوالت كشاورزي مورد نياز 
خود را از ساير كش��ورها وارد كنيم.  وي خطاب به 
نمايندگان مجلس خاطرنش��ان كرد: سياست هاي 
ارزي كشور غيركارشناسانه است، درست كه دولت 
نرخ ارز دولتي را ۴۲00تومان تعيين كرده اند، اما هم 
بازار و هم دولت راه خود را مي روند، دولت نمي تواند 

سياست هاي بازار ارزي را ناديده بگيرد. 
اين نماين��ده مردم در مجل��س دهم خطاب به 
رييس جمهور تاكيد كرد: ش��ما ۲ س��ال قبل قول 
دادي��د كه راه آه��ن گيالن را افتتاح كني��د، اما اين 
رون��دي ك��ه مي بينيم امس��ال نيز اي��ن راه آهن به 
بهره برداري نخواهد رس��يد و اين در حالي است كه 
ش��ما ۳ س��ال پياپي قول داديد، تقاضا دارم دستور 
بدهيد كه اين روند تسريع يابد و حداقل در سال ۹7 
به بهره برداري برسد. عضو كميسيون برنامه، بودجه و 
محاسبات مجلس شوراي اسالمي خطاب به وزير راه 
و شهرسازي گفت: شما بارها در مورد بندر چمخاله 
تاكيد كرده و دس��تور داديد، ام��ا زيرمجموعه اين 

وزارتخانه حرف شما را ناديده مي گيرد. 

 روابط بانكي فعال مشكلي ندارد
محم��د بيگدلي در گفت وگو با ايبنا در خصوص 
روابط بانكي كشور و فعاليت شعب خارجي بانك ها 
پ��س از خروج امريكا از برجام با اش��اره به اينكه در 
حال حاضر مشكل خاصي در اين زمينه وجود ندارد، 
گفت: ممكن است در ماه هاي آينده اندكي مشكالت 

در اين زمينه بيشتر شود. 
مديرعام��ل بانك مل��ت اظهار داش��ت: در عين 
حال ش��عب خارجي بانك ملت مش��غول فعاليت و 
خدمات رس��اني هس��تند. البته اگر اروپ��ا در برجام 
بماند، بانك هاي كوچكي كه با ايران مشغول فعاليت 
هستند به همكاري ادامه خواهند داد ولي اگر ايران 
در مذاكرات جديد با اروپا به نتيجه نرسد، شرايط كار 
سخت تر خواهد شد و احتماال امكان ادامه همكاري 
با بانك هاي كوچك اروپايي نيز وجود نخواهد داشت. 
بيگدل��ي ادامه داد: به ص��ورت كلي با به نتيجه 
رس��يدن مذاكرات ب��ا اروپا، فعالي��ت بانك ها ادامه 
مي ياب��د و مي توان از اين طريق نيازها و مش��كالت 

موجود را نيز حل كرد. 

گروه بانك و بيمه   احسان شمشيري 
مقررات ارزي براي سفر به كشورهاي بدون 
ني��از به اخذ ويزا ابالغ ش��د و بانك مركزي در 
بخش��نامه يي ترتيبات پرداخت ارز مس��افرتي 
به مس��افران كش��ورهايي ك��ه نياز ب��ه رواديد 
 ندارن��د را اعالم و تاكيد كرد ك��ه به دارندگان
FAN ID ي��ا بليت مس��ابقات ج��ام جهاني 

فوتبال ارز مسافرتي تعلق مي گيرد. 
ب��ه گزارش »تعادل«، بان��ك مركزي در اين 
بخش��نامه ، ترتيب��ات ارزي تامي��ن و پرداخت 
ارز مس��افرتي براي مس��افراني ك��ه مقصد آنها 
كش��ورهايي اس��ت كه نياز به اخذ ويزا ندارند 
را ب��ه بانك ه��اي عامل ابالغ و اع��الم كرده كه 
ارائه مجوز صادره از س��وي سفارت فدراسيون 
روس��يه تحت عن��وان FAN ID به جاي ويزا 

براي دريافت ارز مسافرتي كافي است. 
خاطرنش��ان مي شود، درحال حاضر تامين و 
پرداخت ارز مس��افرتي)به صورت اسكناس( از 
طريق ۵ بانك ملي ايران، ملت، سامان، تجارت 

و پارسيان امكان پذير است. 
به گ��زارش روابط عمومي بانك مركزي در 
م��ورد مس��افراني كه مقصد آنها كش��ورهايي 
اس��ت كه نياز به اخذ ويزا ندارند، الزم اس��ت 
بانك عامل هن��گام تحويل ارز به مس��افر در 
باجه فرودگاه نس��بت به تطبي��ق كارت پرواز 

مربوطه با كشور مقصد اعالمي از سوي مسافر 
اقدام كند. يادآور مي شود، مسووليت هر گونه 
اع��الم اطالعات خالف واقع به عهده مس��افر 

خواهد بود. 
بر اين اس��اس و با توجه ب��ه ابالغيه وزارت 
امور خارجه، تامين و پرداخت ارز به مسافريني 
كه براي تماش��اي مسابقات جام جهاني فوتبال 
۲0۱۸ قصد سفر به كشور روسيه را دارند، ارائه 
مجوز صادره از سوي سفارت فدراسيون روسيه 
توس��ط مسافر تحت عنوان FAN ID به جاي 
ويزاي آن كش��ور از نظر اين بانك بالمانع است 
و مبلغ ۵00 يورو يا معادل آن به ساير ارزها به 
متقاضي��ان تعلق مي گيرد. درحال حاضر تامين 
و پرداخت ارز مسافرتي)به صورت اسكناس( از 
طريق ۵ بانك ملي ايران، ملت، سامان، تجارت 

و پارسيان امكان پذير است. 

 افزايش قيمت سكه و طال 
از سوي ديگر روز چهارشنبه نهم خرداد ماه 
۹7 در ب��ازار ارز و طال، خبرها حكايت از ادامه 
رش��د نرخ س��كه و طال و ارز در حاش��يه بازار 
اس��ت. بانك مركزي نرخ ۳۹ ارز را اعالم كرد 
كه براساس آن نرخ ۱7 ارز ازجمله دالر نسبت 
ب��ه روز سه ش��نبه افزايش و قيم��ت ۲0واحد 
پولي ديگ��ر مانند يورو و پون��د كاهش يافت؛ 

ن��رخ ۲ ارز نيز ثابت بود. نرخ هر دالر امريكا با 
۸ ريال افزايش نس��بت به روز گذشته ۴۲هزار 
و ۱۴۳ري��ال قيمت خ��ورد. همچنين نرخ هر 
پوند انگليس با ۲7۹ريال كاهش نسبت به روز 
سه شنبه ۵۵ هزار و ۸۵0 ريال و هر يورو نيز با 
۴0۴ريال اُفت در مدت مشابه ۴۸هزار و ۵۹۹ 

ريال ارزش گذاري شد. 
در ب��ازار طال نيز با وج��ود كاهش نرخ هر 
اون��س طالي جهان��ي ب��ه ۱۲۹7دالر، قيمت 
طال و س��كه افزايش قابل توجهي داش��ته كه 
نش��ان دهنده رش��د نرخ دالر در حاشيه بازار 
است. هر گرم طالي ۱۸عيار در بازار ۲00هزار 
تومان، هر مثقال طال ۸۶۵ هزار تومان، س��كه 
طرح قديم ۲ميليون و ۶0 هزار تومان، س��كه 
طرح جديد ۲ميليون و ۱۴0هزار تومان، سكه 
گرمي ۳۶۵هزار تومان، نيم س��كه يك ميليون 
و ۶۵ هزار تومان و ربع س��كه ۶۲0 هزار تومان 

است. 
رييس اتحادي��ه طال و جواهر تهران با بيان 
اينك��ه قيم��ت جهاني طال نوس��ان ش��ديدي 
دارد، گف��ت: وقتي نرخ هر گ��رم طال در بازار 
تهران طي روز ۱0ه��زار تومان تغيير مي كند، 

نشان دهنده اين است كه بازار ثبات ندارد. 
آيت محمدولي درباره وضعيت بازار س��كه 
و طال اظهار كرد: با توجه به تك نرخي ش��دن 

ارز، مدت��ي براي به ثبات رس��يدن بازار زمان 
الزم اس��ت تا بتوان تحليل منطقي درباره بازار 
طال و سكه ارائه داد. اكنون وقتي نرخ هر گرم 
ط��ال در بازار ط��ي روز ۱0ه��زار تومان تغيير 
مي كند، نش��ان دهنده اين است كه بازار ثبات 
ندارد و نوسانات قيمتي شديد است همچنين 
بح��ث آينده برجام و تحريم ه��ا نيز از عواملي 
اس��ت كه بر قيمت در بازار تاثيرگذار است. در 
بحث خارجي نيز حجم وسيعي از تقاضا توسط 
دولت ها در ۳ماهه گذش��ته وارد بازار شده كه 
بخ��ش مهمي از بازار را به خود اختصاص داده 
و ذخيره سازي طال در دنيا درحال انجام است. 
وي با بيان اينكه عرضه طال نيز با مشكالت 
عدي��ده مواج��ه اس��ت و جوابگ��وي تقاضا در 
بازار نيس��ت، تصريح ك��رد: قيمت جهاني طال 
نوس��اناتي بين ۳ت��ا ۱۴دالر در هر اونس دارد 
كه در س��طح جهاني معمول نيست و نوسانات 

معموال در حد يك يا دو دالر است. 
رييس اتحاديه ط��ال و جواهر تهران يادآور 
شد: اكنون هر اونس طالي جهاني ۱۳00دالر، 
هر گرم ط��الي ۱۸عي��ار در ب��ازار ۲00هزار 
تومان، هر مثقال طال ۸۶۵ هزار تومان، س��كه 
طرح قديم ۲ميليون و ۶0 هزار تومان، س��كه 
طرح جديد ۲ميليون و ۱۴0هزار تومان، سكه 
گرمي ۳۶۵هزار تومان، نيم س��كه يك ميليون 
و ۶۵ هزار تومان و ربع س��كه ۶۲0 هزار تومان 

است. 
محمدولي درباره وضعيت تقاضا و معامالت 
در بازار نيز گفت: اكن��ون در بازار تقاضا براي 
خريد طال وجود دارد اما مردم بيش��تر طالي 
آب ش��ده و ش��مش هاي م��ارك دار خريداري 
مي كنن��د و تقاضا براي مصنوعات طال در بازار 
بس��يار كم اس��ت كه اين حجم تقاض��ا نيز به 

بحث قيمتي شدت مي بخشد. 

هرچند طبق قانون چنانچه مش��تريان بدهي خود به بانك ها را 
تا پايان شهريورماه ۹7 تسويه كنند، بانك ها مكلف هستند جرايم 
مربوطه را ببخشند اما اجراي اين قانون تاكنون با مشكالتي همراه 

بوده است. 
به گزارش ايبنا، يكي از مشكالتي كه دريافت كنندگان تسهيالت 
بانكي همواره با آن مواجه بوده اند، بحث عدم توانايي در بازپرداخت 
جرايم، ديركرد و همچنين سودهاي مركب به سيستم بانكي است، 
بر اين اساس در تبصره ۳۵ قانون بودجه سال ۹۵ تمهيداتي مبني 
بر بخش��ودگي سود و جرايم تس��هيالت كمتر از يك ميليارد ريال 
انديشيده ش��د كه اين مصوبه در بودجه سال ۹۶ نيز مورد تمديد 

قرار گرفت. بر اساس آمار در سال هاي ۹۵ و ۹۶، ۵۴0هزار پرونده از 
اين طريق مختومه شد و بيش از ۳هزار ميليارد تومان پول الوصول 

به سيستم بانكي برگشت. 
هر چند در سال جاري نيز اين مصوبه براي تشويق توليدكنندگان 
و تس��ويه مطالبات بانك ها و موسسات مالي تمديد شد و براساس 
تبصره ۱۶ قانون بودجه سال ۹7 چنانچه مشتريان بدهي خود را از 
تاريخ سررسيد تا پايان شهريور ۹7 تسويه كنند، بانك ها و موسسات 
مالي و بانكي مكلفند اصل و س��ود خود را مطاب��ق قرارداد اوليه و 
بدون احتس��اب جريمه دريافت و تسويه كنند، اما پس از گذشت 
دو ماه از سال اين مصوبه اجرايي نشده و بانك ها با مشكالتي براي 

بخشودگي سود تسهيالت مواجه هستند. عزت اهلل يوسفيان مال عضو 
كميس��يون برنامه و بودجه مجلس در گفت وگو با ايبنا در اين باره 
اظهار داشت: در سال هاي گذشته نيز بانك ها در اجراي اين مصوبه 
مش��كالتي داش��تند و تعدادي از بانك ها آن را اجرا مي كردند و در 

تعدادي ديگر اجرا نمي شد. 
وي با بيان اينكه بر اساس قانون دولت بايد اين مبلغ را پرداخت 
كند، افزود: بانك ها نمي توانند س��ود تسهيالت را ببخشند، چرا كه 
بايد از اين منابع دريافتي به س��پرده گذاران س��ود دهند و قرار بود 
مبلغ سود را دولت تقبل كند و بخش جريمه را نيز بانك ها ببخشند 

كه در بخش بخشش جريمه مشكلي وجود ندارد. 

يوسفيان مال تصريح كرد: در سال گذشته سود بانك ها به موقع 
واريز نشد و بسياري از بانك ها دچار مشكل شدند و اعالم كردند تا 
اين مشكل حل نشود و پول به حساب بانك ها واريز نشود، بانك ها 
نمي توانند با بخش��ودگي ديرك��رد، وام زير ۱00ميليون تومان را با 
مشتري تسويه كنند. وي با تاكيد بر اينكه در هر صورت اين مورد 
بايد اجرايي ش��ود، تصريح كرد: جلس��ات مختلفي در كميسيون 
برنامه و بودجه و كميسيون اقتصادي برگزار شده كه راه هاي جبران 
پيش بيني و قانون به صورت صحيح اجرا ش��ود. عضو كميس��يون 
برنامه و بودجه مجلس پيش بيني كرد كه تا حداكثر تا يك ماه آينده 

اين مشكل حل و قانون فوق اجرايي شود. 

مقررات ارزي براي سفر به برخي كشورها

دارندگان  FAN ID بدون نياز به ويزا ارز مي گيرند 

اعالميه ها و ش�روط الحاق به اين كنوانس�يون نيز به شرح زير 
است: 

دولت جمهوري اس�المي ايران به موجب جزو )1( بند )2( ماده 
)2( كنوانسيون اعالم مي نمايد كه مفاد آن دسته از كنوانسيون ها 
و پروتكل هاي مندرج در پيوس�ت كنوانسيون كه به عضويت آنها 
درنيامده اس�ت را به عنوان بخشي از كنوانسيون تلقي نمي نمايد 
و ال�زام آور ش�دن مفاد م�اده )23( در خصوص اصالح فهرس�ت 
موافقتنامه هاي منضم به كنوانسيون براي جمهوري اسالمي ايران 

منوط به رعايت اصول 77 و 125 قانون اساسي است. 
همچنين جمهوري اس�المي ايران با نظر به اصول و هنجارهاي 
حقوق بين الملل تا حين پذيرش كنوانس�يون از جمله كنوانسيون 
1999 س�ازمان كنفران�س اس�المي و قطعنامه ه�اي مرتب�ط ملل 
متحد از جمل�ه قطعنامه 2۶25 و 1514 تعريف عمل تروريس�تي 
را مش�تمل ب�ر مبارزات مش�روع مردم�ي عليه از جمله س�لطه 
اس�تعماري و اشغال خارجي نمي داند و نسبت به اطراف متعاهدي 
كه قلمرو عمل تروريس�تي را مستند به زير بند )ب( بند )1( ماده 

)2( كنوانسيون مش�تمل بر اين مبارزات مي دانند، تنها در حدود 
پي�ش گفته، متعه�د مي داند و اعالم مي دارد ماده ۶ كنوانس�يون 
ارتباط�ي به اين حق ندارد. اين مب�ارزات فارغ از انگيزه آن مجاز 
و مشروع است و اعمال تروريستي به هر انگيزه يي ممنوع است. 
در بند سوم نيز آمده است: موضوع بند )1( ماده )24( كنوانسيون 
در خصوص جمهوري اس�المي من�وط به رعايت اص�ل 139 قانون 
اساس�ي اس�ت و بند )2( ماده )7( كنوانسيون و موضوع ماده )17( 

كنوانسيون در چارچوب قوانين داخلي اعمال خواهد شد. 
همچني�ن صالحيت مقرر در بن�د 5 ماده 9 كنوانس�يون براي 
كميت�ه بين المللي صليب س�رخ تنها در چارچوب اس�ناد حقوق 
بشردوس�تانه الزم االجرا براي جمهوري اس�المي اي�ران پذيرفته 

مي شود. 
 مفاد كنوانس�يون در موارد تعارض با قانون اساس�ي جمهوري 

اسالمي ايران الزم الرعايه نيست. 
 الح�اق جمه�وري اس�المي اي�ران به كنوانس�يون ب�ه معناي 
شناسايي و برقراري ارتباط با رژيم اشغالگر صهيونيستي نيست.

اما و اگرهاي اجراي بخشودگي سود و جرايم وام هاي زير ۱۰۰ميليون
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5 بورس و فرابورس
 كسب 51ميليارد ريال سود واگذاري »وآتي«: 
شركت گروه سرمايه گذاري آتيه دماوند )سرمايه گذاري 
آتيه دماوند( صورت وضعيت پرتفوي يك ماهه منتهي 
به 31 ارديبهش��ت ماه 97 را حسابرس��ي نش��ده و با 
س��رمايه معادل 4ه��زار و 500ميليارد ريال منتش��ر 
كرد. عالوه بر اين شركت در دوره يك ماهه منتهي به 
31 ارديبهش��ت ماه 97 تعدادي از سهام چند شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل 180ميليارد و 
882ميليون ريال و مبلغ 232ميليارد و 809ميليون 
ري��ال واگذار كرد و از اين بابت مع��ادل51 ميليارد و 
927 ميليون ريال س��ود شناس��ايي ك��رد. همچنين 
اين ش��ركت طي دوره ياد شده تعدادي از سهام چند 
شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 68 ميليارد 
و 845ميلي��ون ريال تحصي��ل كرد. بر اين اس��اس، 
»وآتي« در ابتداي دوره يك ماهه ياد ش��ده تعدادي از 
سهام چند شركت بورسي را با بهاي تمام شده معادل 
2هزار و 407ميليارد و 209ميليون ريال و ارزش بازار 
معادل 5هزار و 969ميلي��ارد و 446 ميليون ريال در 
سبد سهام خود داشت. افزون بر اين، بهاي تمام شده 
 سهام بورس��ي اين ش��ركت در دوره ياد شده معادل
77 ميليارد و 37ميليون ريال كاهش يافت و در پايان 
دوره به مبلغ 2هزار و 330ميليارد و 172ميليون ريال 
رسيد. ارزش بازار آن نيز طي دوره ياد شده با كاهش 
معادل 524ميليارد و 410ميليون ريالي معادل 5هزار 

و 445ميليارد و 36ميليون ريال محاسبه شد. 
 انتش�ار پرتفوي يك ماهه »وخارزم«: ش��ركت 
سرمايه گذاري خوارزمي صورت وضعيت پرتفوي يك 
ماهه منتهي به 31 شهريورماه 97 را حسابرسي نشده 
و با سرمايه معادل 12هزار و 500ميليارد ريال منتشر 
ك��رد. همچنين ش��ركت در دوره يك ماهه منتهي به 
31 ارديبهش��ت ماه 97 تعدادي از سهام چند شركت 
بورس��ي را با بهاي تمام ش��ده معادل يك هزار و 383 
ميليارد و 437ميليون ري��ال و مبلغ يك هزار و 409 
ميلي��ارد و 371ميليون ريال واگذار كرد و از اين بابت 
معادل 25ميليارد و 934ميليون ريال سود شناسايي 
كرد. اين شركت طي دوره ياد شده هيچ سهم بورسي 
را تحصيل نكرد. بر اس��اس اين گزارش »وخارزم« در 
ابتداي دوره يك ماهه ياد ش��ده تعدادي از سهام چند 
ش��ركت بورس��ي را با بهاي تمام شده معادل 8هزار و 
488ميلي��ارد و 448ميليون ريال و ارزش بازار معادل 
12هزار و 357ميليارد و 33ميليون ريال در سبد سهام 
خود داش��ت. همچنين بهاي تمام شده سهام بورسي 
اين ش��ركت در دوره ياد ش��ده معادل 33 ميليارد و 
977ميلي��ون ريال كاهش ياف��ت و در پايان دوره به 
مبلغ 8هزار و 454ميليارد و 471ميليون ريال رسيد. 
ارزش بازار آن نيز طي دوره ياد شده با كاهش معادل 
353ميلي��ارد و 416ميليون ريالي مع��ادل 12هزار و 

3ميليارد و 617ميليون ريال محاسبه شد. 
 انتش�ار عملكرد 12ماهه »ولس�اپا «: ش��ركت 
ليزين��گ رايان س��ايپا اطالع��ات و صورت هاي مالي 
12ماهه منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي 
نشده و با سرمايه ثبت شده معادل 4هزار و 520ميليون 
ريال )س��رمايه ثبت نشده 4هزار و 520ميليون ريال( 
منتش��ر كرد. افزون بر اين ش��ركت با انتشار عملكرد 
12ماهه سال مالي 96 معادل يك هزار و 511ميليارد 
و 742ميليون ريال س��ود خالص پس از كسر ماليات 
كس��ب كرد و بر اين اس��اس مبلغ 167ريال سود به 
ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره 
مشابه سال مالي قبل معادل 49درصد كاهش داشت. 
همچنين »ولساپا« در سال مالي 95 به ازاي هر سهم 
327ريال س��ود محقق كرده بود. به سود خالص دوره 
نيز س��ود انباشته ابتداي س��ال اضافه شد و در نهايت 
مبلغ 2هزار و 360ميليارد و 848ميليون ريال س��ود 
انباش��ته پايان دوره مالي در حساب هاي اين شركت 

منظور شد. 
 رشد عملكرد سيمان »سخاش«: سيمان خاش 
اطالع��ات و صورت ه��اي مال��ي مياندوره يي 12ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرس��ي نشده و 
با س��رمايه مع��ادل 125ميليارد ريال منتش��ر كرد. 
همچنين س��يمان خاش با انتش��ار عملكرد 12ماهه 
س��ال مالي 96 خود اعالم ك��رد در دوره 12ماهه ياد 
شده مبلغ 180ميليارد و 877ميليون ريال سود سود 
خالص كسب كرد و بر اين اساس مبلغ 447ريال سود 
به ازاي هر س��هم اختصاص داد كه در مقايسه با دوره 
مش��ابه سال مالي قبل معادل 9درصد افزايش داشت. 
بر اين اساس »سخاش« در دوره 12ماهه مشابه سال 
مالي قبل مبلغ يك هزار و 322ريال سود به ازاي هر 
س��هم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود خالص 
به س��ود انباش��ته ابتداي س��ال در نهايت مبلغ 283 
ميليارد و 706ميليون ريال س��ود انباشته پايان دوره 

در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 انتش�ار صورت هاي مالي »س�مازن«: س��يمان 
مازندران اطالع��ات و صورت هاي مال��ي مياندوره يي 
3ماهه منتهي به 29 اسفند ماه 96 را حسابرسي نشده 
و با س��رمايه معادل 411ميليارد ريال منتشر كرد. بر 
اين اساس شركت با انتشار عملكرد 3ماهه سال مالي 
 97 خ��ود اعالم ك��رد در دوره 3ماهه ياد ش��ده مبلغ
45 ميليارد و 812ميليون ريال سود خالص كسب كرد 
و بر اين اس��اس مبلغ 37ريال س��ود به ازاي هر سهم 
اختصاص داد كه در مقايس��ه با دوره مشابه سال مالي 
قبل معادل 71درصد كاهش داشت. »سمازن« در دوره 
3ماهه مشابه س��ال مالي قبل مبلغ 127ريال سود به 
ازاي هر س��هم اختصاص داده بود. با افزوده شدن سود 
خالص دوره به سود انباشته ابتداي سال در نهايت مبلغ 
249ميليارد و 819ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 
 افزايش 54درصدي عملكرد »سخوز«: شركت 
سيمان خوزستان اطالعات و صورت هاي مالي 12ماهه 
منتهي به 29 اس��فند ماه 96 را حسابرسي نشده و با 
سرمايه معادل 650ميليارد ريال منتشر كرد. افزون بر 
اين شركت در سال مالي 96 مبلغ 273ميليارد و 771 
ميليون ريال س��ود خالص كسب كرد و بر اين اساس 
مبلغ 421ريال سود به ازاي هر سهم كنار گذاشت كه 
در مقايسه با دوره مش��ابه سال مالي قبل معادل 54 
درصد افزايش داشت. همچنين »سخوز« در سال مالي 
95 مبلغ 274ريال س��ود به ازاي هر سهم اختصاص 
داده بود. عالوه بر اين به س��ود خالص دوره نيز س��ود 
انباش��ته ابتداي س��ال اضافه ش��د و در نهايت مبلغ 
587ميليارد و 207ميليون ريال س��ود انباشته پايان 

دوره در حساب هاي اين شركت منظور شد. 

رويخطشركتها

كارشناسان چشم انداز مثبت بازار سرمايه را تحت تاثير عوامل متعدد عنوان مي كنند

ازتداومبازنگريقوانينتاابزارهاينوينمالي
گروه بورس  

حذف مقررات دس��ت و پاگي��ر در كنار وضع 
قوانين تازه در راس��تاي پيش��رفت و توسعه بازار 
س��هام موضوعي است كه از گذش��ته در دستور 
كار س��ازمان ب��ورس ق��رار دارد. از همين رو به 
روزرس��اني قوانين متناس��ب ب��ا چارچوب  هاي 
بين المللي و ض��رورت افزايش تعامل با نهاد هاي 
تصميم گي��ر كش��ور اين روز ها بيش از گذش��ته 
احس��اس مي ش��ود چرا كه تعديل قوانين در گام 
نخست مي تواند منجر به تعميق بازار سهام شود. 
از طرفي ب��ه كار گيري ابزار  ه��اي نوين مالي در 
راس��تاي جذب س��رمايه و تامين مالي شركت ها 
و بنگاه هاي اقتصادي حتي غيربورس��ي از طريق 
بازار سرمايه به واسطه ابزاري تحت عنوان تامين 
مال��ي جمعي مي توان��د تامين مال��ي ارزان تري 
را براي اين دس��ت از ش��ركت ها در كنار بهبود 
ش��رايط اقتصادي رقم بزند. بر اين اساس توسعه 
اين گون��ه ابزار  ها توام با اصالح زير س��اخت ها كه 
در بورس هاي جهاني مرس��وم اس��ت، شكوفايي 
بازار س��هام ايران را به  ط��ور قطع در پي خواهد 
داش��ت. در همين رابطه علي تيموري ش��ندي، 
مديرعامل تامين سرمايه لوتوس پارسيان اذعان 
كرد: اصالح��ات قانوني با ه��دف مقررات زدايي 
اقدام مثبتي اس��ت كه س��ازمان بورس از س��ال 
گذش��ته آغاز ك��رد. بحث قانون زداي��ي در همه 
بازاره��اي دني��ا وجود دارد و الزم اس��ت قوانين 
و مق��ررات متناس��ب با تغييراتي ك��ه در محيط 
فعاليت صورت مي گيرد، تعديالت دوره يي داشته 
باش��د. بايد بازخوردهاي اين اصالحات بررس��ي 
ش��ود و چرخه بازنگري قوانين هر چند سال يك 
بار ادامه داش��ته باش��د. وي به اصالحات قانوني 
توسعه محور سازمان بورس اوراق بهادار در سال 
گذش��ته اش��اره كرد و گفت: بازنگري در قوانين 
اتفاق خوبي بود كه س��ال گذشته توسط سازمان 
بورس انجام شد و توسعه بازار سرمايه را رقم زد. 
به گزارش سنا، تيموري شندي، بازنگري و اصالح 
قوانين در سال گذشته را منوط به بازار ندانست 
و گفت: سال گذشته در حوزه نهادهاي مالي هم 
اصالح��ات قوانين و مق��ررات رخ داد و مقررات 
جديد و قابل توجهي ابالغ شد. مديرعامل تامين 
س��رمايه لوتوس پارسيان تاكيد كرد: بايد منتظر 
ماند تا اثر اين تغييرات را در ميزان افزايش عمق 
ب��ازار، گردش معامالت، فعالي��ت بهينه نهادها و 

افزايش ش��فافيت بازار را بيش��تر لمس كرد. وي 
چنين اصالحاتي را با هدف مقررات زدايي مثبت 
ارزيابي كرد و گفت: بح��ث قانون زدايي در همه 
بازاره��اي دنيا وجود دارد و الزم اس��ت، قوانين 
و مق��ررات متناس��ب با تغييراتي ك��ه در محيط 
فعاليت صورت مي گيرد، تعديالت دوره يي داشته 
باش��د. بايد بازخوردهاي اين اصالحات بررس��ي 
ش��ود و چرخه بازنگري قوانين هر چند سال يك 
بار ادامه داش��ته باشد. تيموري شندي ادامه داد: 
بازارهايي پويا هس��تند كه قوانين و مقررات آنها 
متناسب با تغييراتي كه اتفاق مي افتد، خودشان 
را تعديل كنند و با ش��رايط جديد تطبيق داشته 
باش��ند. اين كارشناس بازار سرمايه روند سازمان 
بورس ب��راي اصالح و بازنگري قوانين را بس��يار 
مثب��ت ارزيابي كرد و گفت: اي��ن روند را به فال 
ني��ك مي گيريم و اميد اس��ت اي��ن تغييرات به 
گونه يي باش��د كه به بزرگ تر و عميق تر ش��دن 
بازار كمك كند. اين مش��خصاتي اس��ت كه همه 
بازارهاي پيشرفته بايد داشته باشند و بازار ما هم 
درحال رسيدن به اين استانداردهاي الزم است. 

 احتمال انتشار 3000 ميليارد تومان اوراق
مديرعامل تامين س��رمايه لوتوس پارس��يان از 
بررس��ي 3هزارميليارد تومان اوراق براي انتشار در 
بازار س��رمايه تا پايان سال جاري خبر داد و گفت: 
درح��ال حاض��ر چن��د اوراق با حج��م قابل توجه 
درحال بررسي است. تيموري با تاكيد بر استقبال 
ش��ركت هاي خصوصي براي تامين مال��ي از بازار 
س��رمايه گفت: درحال حاض��ر حجم قابل توجهي 
اوراق در صنع��ت پتروش��يمي، ارتباط��ات و چند 
صنعت بزرگ ديگر درحال بررس��ي وآماده س��ازي 
است كه اگر شرايط پذيرش در بازار سرمايه را احراز 
كنند تا پايان س��ال نزديك 3هزارميليارد تومان از 
انواع اوراق در بازار س��رمايه منتشر خواهد شد. وي 
همچنين درباره پيش بيني روند بازار و صنايع برتر 
در س��ال جاري گفت: صنايع ص��ادرات محور بازار 
س��رمايه در ش��رايط خوبي قرار دارند هر چند اگر 
تحريم هاي اقتصادي از س��وي آمري��كا براي ايران 
شكل و ش��مايل جديدي پيدا كند، كليت اقتصاد 
را متاث��ر خواهد كرد ام��ا صنايع بازار س��رمايه از 
شرايط خوبي برخوردارند. وي با اشاره به باز شدن 

پتانس��يل پنهان نرخ دالر و واقعي شدن قيمت ارز 
گفت: در شرايط جديد صنايع صادرات محور بازار، 
ش��ركت هاي كاموديتي و پتروشيمي ها مي توانند 

گزينه هاي خوبي براي سرمايه گذاري باشند. 

 كمبود نقدينگي، مشكل بزرگ اقتصاد
از سويي ديگر با توجه به ضرورت به روز رساني 
قواني��ن و راه ان��دازي ابزار  هاي نوي��ن مالي فردين 
آقابزرگ��ي، مديرعامل كارگ��زاري بانك دي عنوان 
كرد: اج��راي دس��تورالعمل تامي��ن مالي جمعي 
بزرگ ترين مشكل روز اقتصاد را كه كمبود نقدينگي 
براي بنگاه هاس��ت، برطرف مي كند. اين كارشناس 
بازار سرمايه يكي از بزرگ ترين اشكاالت و ايرادهاي 
وضعيت اقتصادي امروز را كه با آن دست به گريبان 
هس��تيم، بحث تامين نقدينگي ب��راي بنگاه هاي 
اقتصادي دانست و گفت: روش تامين مالي جمعي 
س��از و كاري را فراه��م مي كند كه ش��ركت هاي 
دانش بنيان، طرح ه��اي نوآورانه و حتي بنگاه هاي 
اقتص��ادي كمبود نقدينگي خ��ود را جبران كنند. 
وي جمعي��ت هدف تامين مالي جمع��ي را خارج 

از بازار سرمايه دانس��ت و گفت: بزرگ ترين مزيت 
اين دستورالعمل جديد بازار سرمايه امكان استفاده 
از اين روش تامي��ن مالي براي متقاضيان خارج از 
بازار س��رمايه است. اين كارگزار در ادامه افزود: اين 
دس��تورالعمل با قيد اين موضوع است كه اولويت 
شناخته شده براي ش��ركت هاي غيربورسي است. 
آقابزرگي اجراي كامل و صحيح اين دس��تورالعمل 
را باعث تس��ريع در اج��راي طرح ه��اي نوآورانه و 
دانش بنيان دانس��ت و اظهار كرد: ابعاد تامين مالي 
به اين روش مشروط بر اينكه زيرساخت هاي الزم 
ازجمله پلتفرم و س��كوي طرح ايجاد ش��ود بسيار 
وسيع است. مديرعامل كارگزاري بانك دي در ادامه 
با اشاره به اينكه بنگاه هاي كوچك هم با تامين مالي 
جمعي به سرعت و البته ارزان تر مي توانند نقدينگي 
مورد نيازشان را تامين كنند، گفت: نكته مهم اين 
دستورالعمل فراگير شدن آن در سطح شركت ها و 
صنايعي است كه حتي ممكن است در بازار سرمايه 
نيز حاضر نباش��ند. وي با اش��اره به اينكه پيش از 
تصويب اين طرح تامين مالي از مسير بازار سرمايه 
تنها مختص شركت ها و صنايعي بود كه در اين بازار 
حاضر هستند به برخي طرح هاي ناشناخته خارج 
از بازار س��رمايه اش��اره كرد و افزود: اين طرح هاي 
ناش��ناخته از اين به بعد مي توانن��د با تامين مالي 
جمعي به بهره وري برسند و موجب بهبود شرايط 

اقتصادي شوند. 
اين كارشناس بازار سرمايه درباره اجراي روش 
تامين مال��ي جمعي در بازاره��اي دنيا گفت: اين 
سبك از تامين مالي سال هاس��ت كه در بازارهاي 
دنيا اجرايي ش��ده و هميشه موفق بوده است. وي 
در ادامه با تاكيد بر اس��تقبال از اين دس��تورالعمل 
توس��ط پروژه هاي جديد و ايده هاي نو اظهار كرد: 
جمعي��ت جوان و تحصيلكرده كش��ور ما به خوبي 
مي توانن��د از اين اب��زار براي كمك ب��ه پروژه ها و 
بنگاه ه��اي اقتصادي كوچك خود اس��تفاده كنند. 
آقابزرگي چش��م انداز پيش روي اي��ن ابزار جديد 
تامين مالي را بسيار روش��ن دانست و افزود: البته 
لزوم فرهنگ سازي و شناخت اين روش بين مردم 
عادي همچنين صاحبان ايده هاي نو وجود دارد تا 
صاحبان كسب وكارهاي جديد و كوچك بتوانند به 
خوبي زمينه فعاليت هاي خ��ود را به مردم معرفي 
كنند و عم��وم مردم هم با ش��ناخت كافي از اين 
روش تامي��ن مالي با رغبت و اطمين��ان وارد اين 

مسير شوند. 

گروه بورس  
ش��اخص كل ب��ورس اوراق به��ادار تهران در 
معام��الت روز گذش��ته تغيي��ر مس��ير داد و در 
آخرين روز كاري هفته برخالف روز هاي گذشته 
س��بزپوش شد. از همين رو، نماگر بازار با افزايش 
168 واح��دي توانس��ت رق��م 95 ه��زار و 577 

واح��د را به خ��ود اختصاص دهد. ع��الوه بر اين، 
در معامالت روز گذشته س��رمايه گذاران بورسي 
بيش از يك ميليارد و 117 ميليون برگه س��هم، 
حق تقدم و ساير دارايي هاي مالي را در بازار دست 
به دس��ت كردند كه ارزش اين مبادالت بيش از 
2ه��زار و 562 ميلي��ارد ريال ب��ود و در 51 هزار 

نوبت معامالتي انجام شد. همچنين، در معامالت 
دي��روز نمادهاي فوالد مباركه، چادرملو، گل گهر، 
س��رمايه گذاري معادن و فلزات و فوالد خوزستان 
با بيشترين تاثير مثبت بر شاخص باعث رشد اين 
متغير شدند. اين در حالي بود كه دو نماد مخابرات 
و پااليش نفت اصفهان با بيشترين تاثير منفي بر 
شاخص از رشد بيشتر آن جلوگيري كردند. افزون 
بر اين، ش��اخص بازار اول نيز 267 واحد باال رفت 
 اما شاخص بازار دوم 437 واحد افت را تجربه كرد. 
بر اين اس��اس، گروه هاي فلزات اساس��ي، خودرو 
و كانه فلزي با بيش��ترين حجم و ارزش معامالت 
در صدر برترين گروه ه��اي صنعتي قرار گرفتند. 

اين در حالي اس��ت كه، صدرنش��يني بازار نيز با 
بيشترين رشد قيمت متعلق به نماد شركت هاي 
فيبر ايران، دارو پخش، ملي س��رب و روي ايران، 
پمپ سازي ايران، سيمان خوزستان، پتروشيمي 
آبادان و س��رمايه گذاري مسكن شمال شرق بود. 
در مقابل نماد شركت هاي قند لرستان، كيميدارو، 
آلومراد، س��ايپا آذين، آبس��ال، صنايع شيميايي 
ايران و كاشي پارس با بيشترين كاهش قيمت در 
انتهاي جدول معامالت قرار گرفتند. افزون بر اين، 
سرمايه گذاران بورسي براي خريد اوراق صكوك 
مخابرات، اوراق مش��اركت ش��هرداري سبزوار، 
اوراق صكوك س��ايپا، اوراق مشاركت شهرداري 

مش��هد و اوراق مش��اركت ش��هرداري ش��يراز 
بيشترين تقاضا را داش��تند. در مقابل بيشترين 
عرضه ها در اوراق صكوك سايپا، اوراق مشاركت 
شهرداري تهران و س��هام آلومينيوم ايران ثبت 
ش��د. براس��اس اين گزارش، در پايان معامالت 
ديروز حم��ل و نقل بين الملل��ي خليج فارس با 
معامل��ه بلوكي 273 ميليون س��همي به ارزش 
672 ميلي��ارد ريال بيش��ترين حج��م و ارزش 
معامالت را ثبت كرد. از س��ويي ديگر، در داد و 
ستد هاي روز گذشته فرابورس شاخص اين بازار 
با افزايش بيش از 10 واحدي همراه ش��د و رقم 

1110 واحدي را تجربه كرد. 

مروري بر آمار معامالت ديروز

تغيير مسير بورس

عضو كميس��يون اقتص��ادي مجلس تاكيد ك��رد كه بايد 
كارگزاري هاي كوچك بورس از معامالت بزرگ كنار گذاشته 
ش��وند. به گزارش خانه ملت، محمد حس��ن نژاد، با اشاره به 
اينك��ه مج��وز كارگزاري ه��اي زي��ر 15 ميلي��ارد تومان لغو 
مي ش��ود، بيان داشت: ش��وراي عالي بورس تصميم گرفته تا 
مرداد م��اه مجوز كارگزاري هاي زير 15 ميليارد تومان را لغو 
كند، اين كار با هدف افزايش سرمايه كارگزاري ها در دستور 
كار شورا قرار گرفته است. نماينده مرند در مجلس دهم ادامه 
داد: تصميم ش��وراي عالي بورس منطقي است، در شرايطي 
كه صنعت و حجم معامالت بزرگ ش��ده اس��ت به دنبال آن 
احتمال اشتباهات بزرگ نيز افزايش مي يابد بنابراين درست 
نيس��ت كارگزاري ب��ا اعتبارات كوچك گ��ردش مالي بزرگي 
را ايج��اد كن��د. وي توضيح داد: زماني ك��ه كارگزاري با يك 
ميليارد س��رمايه، ماهان��ه 100ميليارد گ��ردش مالي ايجاد 
مي كن��د اين نگراني وج��ود دارد كه در صورت اش��تباه چه 
پش��توانه يي براي جبران خواهد داشت. اين نماينده مجلس 
اظهار داش��ت: تصميم شورا منطقي است و انتظار مي رود كه 
كارگزاري ها س��رمايه خود را افزايش دهند تا مش��كلي براي 
آنه��ا پيش نيايد، تا جايي كه اطالع داريم كارگزاري ها منابع 

مال��ي الزم براي افزايش س��رمايه را دارند. عضو كميس��يون 
اقتصادي مجلس در اين باره كه لغو مجوز در راستاي افزايش 
فعاليت بانك ها، اس��ت، گفت: اگر مجوز جديد صادر مي شد، 
مي توانس��تيم چنين برداشتي داشته باشيم؛ اما قرار بر صدور 
مجوز جديد نيست و تنها قرار است سرمايه هاي كارگزاري ها 

افزايش پيدا كند. 

كارگزاريهايكوچكازمعامالتبزرگحذفشوند
مديرعام��ل بورس ان��رژي با اش��اره به لزوم اس��تفاده از 
ابزاره��اي مالي جديد در اين بورس مي گويد، مراحل قانوني 
گواهي ظرفيت برق طي ش��ده و در س��ال جاري از اين ابزار 
مالي استفاده مي ش��ود. به گزارش ايسنا، سيدعلي حسيني 
در پاسخ به اينكه آيا در بورس انرژي قرار است از ابزار مالي 
جديدي بهره گيري ش��ود اظهار كرد: حدود س��ه سال است 
كه درب��اره تعريف و طراحي گواهي ظرفي��ت برق گام هايي 
را برداش��ته ايم و اق��دام به اخذ مصوب��ات آن از هيات مديره 
سازمان بورس، شوراي فقهي و شوراي عالي بورس كرده ايم. 
وي اضافه كرد: اين مصوبات از مراجع ذي صالح گرفته شده 
اس��ت. همچنين مصوباتي در وزارت نيرو بايد داده مي ش��د 
كه در حال طي كردن پروس��ه آن هستيم. مديرعامل بورس 
ان��رژي افزود: در حال حاضر مصوبه هي��ات پذيرش را براي 
اين ابزار مالي گرفته ايم و اين ابزار در حال حاضر در آخرين 
مرحله راه اندازي اس��ت و اميدواريم بتوانيم امس��ال گواهي 
ظرفي��ت ب��رق را راه اندازي كنيم. گفتني اس��ت كه، گواهي 
ظرفي��ت ب��رق گواهينامه يي اس��ت كه نش��ان دهنده ايجاد 
ظرفيت توليد متناسب با مقدار مصرف جديد در شبكه است. 
مشتركين جديد كه قصد اتصال به شبكه يا افزايش انشعاب 

باالي ي��ك مگاوات را دارن��د ملزم به ارائ��ه گواهي ظرفيت 
متناس��ب با حجم تقاض��اي خود هس��تند. مصرف كنندگان 
فعلي و متقاض��ي عقد قرارداد دوجانب��ه در صورتي كه نياز 
به افزايش تقاضا نداش��ته باشند مي توانند بدون اخذ گواهي 
ظرفيت، با عرضه كنندگان م��ورد نظر خود قرارداد دوجانبه 

منعقد كنند.

بورسانرژيدرانتظارابزاريجديد

 عرضه اوليه سهام »س�پ« در 13 خرداد: 
بورس تهران اعالم كرد؛ عرضه اوليه س��هام ش��ركت 
پرداخت الكترونيك سامان كيش با نماد »سپ« روز 
يك ش��نبه 13 خرداد 97 انجام مي ش��ود. به گزارش 
س��نا، تعداد 180ميليون س��هم معادل 10درصد از 
س��هام ش��ركت پرداخت الكترونيك س��امان كيش 
روز يك ش��نبه 13 خرداد م��اه 97 به عنوان پانصد و 
بيستمين شركت پذيرفته شده براي نخستين بار پس 
از پذيرش و درج نام شركت در فهرست شركت هاي 
پذيرفته ش��ده در بورس اوراق بهادار تهران در بخش 
»كامپيوتر و فعاليت هاي مربوط به آن« گروه و طبقه 
»مش��اوره مربوط ب��ه نرم افزار و عرض��ه نرم افزار« در 
فهرست نرخ هاي بازار دوم و در نماد »سپ« به شيوه 

ثبت سفارش جهت كشف قيمت عرضه مي شود. 

 رش�د قيم�ت زعف�ران در ب�ازار آت�ي: 
مديرعامل يك ش��ركت فعال در ب��ازار زعفران در 
خصوص داليل رش��د قيمت زعف��ران در بازار آتي 
بورس كاال گف��ت: اتفاقي كه در بازار معامالت آتي 
زعفران طي روز گذشته رخ داد و افزايش قيمت ها 
را رقم زد، نش��ان دهنده اين است كه فرآيند كشف 
قيمت به س��مت واقعي تر ش��دن حرك��ت كرده تا 
بهاي اين محصول ارزش��مند به واقعيت نزديك تر 
شود. به گزارش ايلنا، غالمرضا كريمي افزود: قيمت 
زعف��ران به كمك معامالت آت��ي در بورس كاال به 
نرخ ه��اي واقعي خود نزديك تر ش��ده اس��ت. وي 
تاكي��د كرد: با توجه به كاه��ش ارزش پول ملي در 
مقابل س��اير ارزهاي خارجي، سرمايه گذاران خريد 
كاالهايي همچون زعفران را كه از بازارهاي صادراتي 

برخوردارند، به نگهداري سرمايه ترجيح مي دهند. 
به اين ترتيب اين بازيگران بازار با تحليل ش��رايط 
افزايش قيمت ها را تا شهريورماه امسال پيش بيني 
كرده اند. وي با بيان اينكه سرمايه يي كه به معامالت 
اين نوع قراردادها وارد شده، قابل توجه است، گفت: 
البت��ه اين ميزان نقدينگي كه به س��مت معامالت 
آتي زعف��ران آمده در مقابل حج��م معامالت بازار 
زعفران عدد چش��مگيري نيست؛ اما با توسعه اين 
بازار مي توان سرمايه هاي زيادتري را به اين محصول 
جذب كرد. البته در جريان معامالت ديروز بازار آتي 
در حالي قيمت هر گرم زعفران نگين به 70هزار و 
20ريال رس��يد كه در سال 94 و وقتي قيمت يورو 
حدود 2800 تومان بود، قيمت هر گرم زعفران بايد 
70هزار ريال مي بود. بر همين اس��اس با نرخ حدود 
7500 توم��ان به ازاي هر ي��ورو، نرخ زعفران نگين 
بايد بي��ش از اين قيمت ها باش��د. كريمي در بيان 
داليل ديگر اين اقبال به معامالت آتي زعفران گفت: 

تاكنون در بازار سنتي زعفران تعداد معدودي بازيگر 
حضور داشتند كه حاضر نبودند، ديگر افراد وارد اين 
معامالت شوند و به تنهايي از سود حاصل از فروش 
اين محصول صادراتي ارزش��مند نفع مي بردند، اما 
ب��ا راه اندازي معامالت آتي هم��ه از ارزش اين بازار 
مطلع ش��ده و بورس به همه اين فرصت را داده كه 
از سود معامالت زعفران منتفع شوند. ضمن اينكه 
اين بازار ديد و تحليل بهتري به فعاالن بازار زعفران 
مي دهد تا نس��بت ب��ه روند آتي قيمت ه��ا ارزيابي 
دقيق تري داشته باشند. وي تاكيد كرد: البته شنيده 
مي ش��ود كه دولت براي تقويت جايگاه محصوالت 
صادراتي ارزش��مند كه ايران در آنه��ا در بازارهاي 
جهان��ي حرفي ب��راي گفتن دارد، مث��ل زعفران و 
پس��ته، مبناي ارز را از 4200 تومان به قيمت هاي 
حدود 6 هزار تومان تغيير دهد تا قيمت ها به سمت 
واقعي ش��دن پيش رود. كريمي در ادامه گفت: اين 
موضوع به نوعي خودتحريمي است كه قيمت ها در 

بازار داخلي را پايين نگه داريم و محصول كشاورزان 
ايراني با قيمت هاي باالتر در بازارهاي جهاني مورد 
معامله قرار گيرد و يك س��ري واسطه از اين تفاوت 
قيمت سود ببرند. از اين رو در خصوص محصوالتي 
همچون پس��ته و زعفران الزم است، دولت جايگاه 
توليدكنن��دگان ايران��ي را در دني��ا تقويت كند تا 
كش��اورزان از سود فروش اين محصوالت ارزشمند 
منتفع شوند. اين فعال بازار زعفران به وجود اختالف 
معن��ادار قيمت زعفران در ب��ازار داخلي و خارجي 
اشاره كرد و گفت: پيش از اين با توجه به وجود اين 
اختالف قيمتي قابل توجه، تنها عده يي معدود از آن 
كسب س��ود مي كردند؛ اما در حال حاضر با وجود 
ب��ورس كاال و معامالت آتي، همه افراد به معامالت 
مذكور دسترسي پيدا كرده اند. از اين رو ما به آينده 
بازار زعفران ايراني ب��ه كمك معامالت آتي بورس 
كاال خوش بين هس��تيم تا اين محصول صادراتي و 

ارزآور به جايگاه واقعي خود در دنيا دست يابد. 

بازار سرمايه

نگاهيبهتحوالتبازار
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 تخصيص ارز ۴۲۰۰ توماني
به واردات خودرو متوقف شود

عضو هيات علمي دانش��گاه علم و صنعت گفت: 
در ش��رايط تنگن��اي ارزي، تخصي��ص ارز دولت��ي 
۴۲۰۰تومان��ي ب��راي واردات خودروه��اي لوك��س 
برخالف منطق و عقالنيت است و بايد متوقف شود. 
اميرحس��ن كاكايي در گفت وگو با ايسنا اظهار كرد: 
واقعيت اين است كه ما هم اكنون درگير يك جنگ 
اقتصادي هس��تيم و به همين دليل است كه دولت 
تصمي��م گرفته با تك نرخي كردن، ب��ازار آزاد ارز را 

حذف و مصارف ارزي را كنترل كند.
او ب��ا بيان اينكه تصمي��م دولت در تخصيص ارز 
يارانه يي براي واردات كاالهاي اساسي مورد نياز مردم 
بسيار درست و مدبرانه اس��ت، خاطرنشان كرد: اما 
نكته عجيب اين است در چنين شرايطي چه دليلي 
دارد كه منابع ارزي كشور صرف واردات خودروهاي 
لوكس ش��ود. اين كارش��ناس صنعت خودرو افزود: 
درست است كه دولت تعهد كرده ارز مورد نياز تمام 
واردكنن��دگان را با نرخ ۴۲۰۰توماني تامين كند اما 
مگر خودرو، كاالي اساس��ي و مورد نياز عموم مردم 
همچون دارو و مواد غذايي است كه ارز ۴۲۰۰توماني 

براي واردات آن اختصاص يابد؟!.
كاكاي��ي با بيان اينكه درحال حاضر بس��ياري از 
توليدكنندگان مي گويند كه هنوز موفق به دريافت 
ارز ۴۲۰۰تومان��ي نش��ده اند، تصريح كرد: در چنين 
شرايطي اختصاص ارز به واردات خودروهاي لوكس 
نهايت كج س��ليقگي اس��ت. به گفته او خودروهاي 
وارداتي مورد اس��تفاده كمتر از 5 درصد شهروندان 
اس��ت بنابراين چرا بايد براي آنكه تع��داد اندكي از 
ش��هروندان خودرو لوكس سوار شوند، ارز مورد نياز 
۹5درصد ش��هروندان را فدا كنيم. در اين ش��رايط 
بايد به مردم اطمينان بدهيم كه منابع ارزي محدود 
كشور صرف مصارف و نيازهاي واقعي و اساسي مردم 
مي ش��ود ن��ه واردات خودروهاي لوك��س چند صد 

ميليون توماني. 

 صادرات فرش با »نيما«
صرف نمي كند!

ايسنا  رييس اتحاديه فروشندگان فرش دستباف 
معتقد است كه نوسانات نرخ ارز اگر همراه با روند با 
ثبات و منطقي باشد به صادرات كمك قابل توجهي 

مي كند. 
مجتب��ي عراقچي اف��زود: در ش��رايط فعلي نرخ 
ارز مش��خص نيس��ت و اگر قرار بر آن باش��د كه ارز 
حاصل از صادرات در س��امانه نيما عرضه شود براي 
صادركننده صرف نخواهد داش��ت و زماني صادرات 
فرش دستباف صرفه اقتصادي خواهد داشت كه ارز 
حاصل از فروش به نرخ بازار آزاد يا نرخي بيش��تر از 
ن��رخ دولتي به فروش برس��د. عراقچي با بيان اينكه 
فرش دس��تباف نماد كاالي ايراني است، خاطرنشان 
كرد: افزايش تورم و دستمزد كارگر در سال هاي اخير 
منجر شده، قيمت نهايي فرش دستباف افزايش يابد 
و اين درحالي است كه ۸5 درصد قيمت يك قطعه 
فرش هزينه كارگر اس��ت و درحال حاضر به واسطه 
كاهش بيش از حد تقاضا، ميزان توليد و بافت فرش 

نيز كاهش يافته است. 
او گفت: رشد قيمت فرش دستباف عاملي شده تا 
مصرف كننده براي رفع نياز خود به محصوالت مشابه 
همچون فرش ماشيني، موكت و لمينت روي بياورد. 
وي در پاسخ به اين سوال كه فروشگاه و مجتمع هاي 
فروش ف��رش در بازار فرش چه تاثيري دارد؟ گفت: 
فروش��گاه هاي فرش به دليل آنك��ه توانايي تبليغ و 
اطالع رس��اني دارند بر ميزان فروش فرش تاثيرگذار 
هس��تند و اين درحالي اس��ت كه واحدهاي صنفي 

سطح شهر توانايي تبليغ ندارند. 
عراقچي تصري��ح كرد: فروش��گاه هاي بزرگ كه 
محصوالت مختلف فرش و كفپوش را در خود جاي 
داده اند بر ميزان فروش فرش به ويژه فرش دستباف 
تاثيرگذار هس��تند و با رشد اين فروشگاه ها مي توان 
ب��ه افزايش ميزان فروش ف��رش اميدوار بود. او بيان 
ك��رد: ف��رش ايراني يك هنر- صنعت اس��ت كه در 
بازار محصوالت هنري هيچ رقيبي براي محصوالت 
وجود ندارد ام��ا در محصوالت تجاري و صنعتي به 
واسطه قيمت تمام شده پايين محصوالت رقبا نسبت 
ب��ه محصوالت ايران��ي قابليت رقابت وج��ود ندارد. 
او يكي از ديگر مش��كالت ف��رش صادراتي ايراني را 
عدم سفارش پذيري فرش دس��تباف ايراني دانست 
و خاطرنش��ان كرد: رقبا به دليل آنكه از كارگاه هاي 
متمركز بهره مي برن��د، محصوالت مختلف با تعداد 
باال را در فرصت كمتري به مشتري عرضه مي كنند 
كه اين موضوع در بازارهاي جهاني جايگاه ويژه يي را 

نصيب رقبا مي كند. 

 ادامه دالل بازي دولت
در بازار زعفران

مهر  نايب رييس ش��وراي ملي زعف��ران با بيان 
اينكه احتمال دارد محصوالت كشاورزي از بخشنامه 
ارزي دولت مستثنا شوند، گفت: دالل بازي دولت در 
بازار زعفران، قيمت اين محصول را ۲۰۰هزار تومان 

افزايش داده است. 
 غالمرضا ميري با بيان اينكه متاس��فانه موانع 
ايجاد ش��ده براي صادرات زعفران همچنان ادامه 
دارد، گف��ت: بخش��نامه اخير دول��ت در حوزه ارز 
ك��ه در تاري��خ ۹7.۲.۲ صادر ش��ده، باعث مختل 
ش��دن صادرات زعفران گرديده است به نحوي كه 
براساس اين بخشنامه، صادركنندگان كه محصول 
خود را با نرخ ارز آزاد به مشتريان خود مي فروشند 
باي��د ارز حاصل از آن را به ن��رخ ۴۲۰۰تومان به 

دولت بدهند. 
او با اش��اره به اينكه معام��الت زعفران به صورت 
توماني انجام مي ش��ود، افزود: مذاكرات زيادي را در 
اين زمينه با مس��ووالن ذي ربط انجام داده ايم و طي 
مذاكراتي كه با رييس كميسيون اقتصادي مجلس و 
برخي از اعضاي اتاق بازرگاني ايران انجام شده است، 
آنان اظهار اميدواري كردند كه شايد بتوان محصوالت 

كشاورزي را از اين سياست حذف و مستثنا كرد. 

اخبار

دولت چين چه چيزي را جايگزين جنگ تجاري با امريكا كرده است؟

آلترناتيو تجاري »اژدهاي زرد«
تعادل 

رويكرده�اي اخي�ر »چي�ن« در نحوه 
برخ�ورد با فش�ارهاي تج�اري امريكا به 
خوب�ي از حاكميت عقالني�ت و تدبير در 
دولت اين كش�ور حكاي�ت دارد. اعتراض 
اياالت متح�ده امريكا در رابط�ه با مازاد 
تجاري چين و پيش گرفتن سياس�ت هاي 
حمايتي تجاري در قالب افزايش تعرفه ها، 
با پاسخ جالبي از سوي دولت چين مواجه 
شده، كه به نظر مي رسد حاوي نكات قابل 
توجهي براي س�اير اقتصادهاي جهان در 
رابطه ب�ا نحوه برقراري تعام�ل منطقي با 
مخالفان و تبديل تهديد به فرصت باشد. 
تحليل ه�ا نش�ان مي دهد، چي�ن به جاي 
اتخ�اذ روش هاي مقابله ب�ه مثل با امريكا 
ك�ه زمينه س�از ش�كل گيري رك�ود براي 
اقتصاد چي�ن خواهد بود، سياس�ت هاي 
مبتني بر »رش�د واردات« و »شتاب دهي 
ب�ه اص�الح س�اختار داخل�ي« را انتخاب 
كرده كه از رش�د بلندمدت با كيفيت اين 
اقتص�اد بزرگ جهان پش�تيباني مي كند. 
ب�ه اي�ن ترتي�ب، چيني ها احتم�اال قادر 
خواهند ب�ود برخالف ژاپن عمل كنند كه 
تقابل تجاري اش ب�ا امريكا در دهه 198۰ 
مي�الدي، عمال اقتص�اد اين كش�ور را به 

ركودي 1۰ساله كشاند. 
   

چن��دي پي��ش ب��ود ك��ه دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور امريكا اع��الم كرد كه قصد دارد 
اقتصاد چين را با تعرفه هاي تجاري هدف قرار 
دهد. اتخاذ اين رويكرد عالمتي بود كه نش��ان 
م��ي داد امريكايي ه��ا چين را نه يك ش��ريك 
تج��اري، ك��ه يك حري��ف اقتص��ادي در نظر 

گرفته اند.
از ديگر س��و، سياس��ت هاي تج��اري جديد 
ترام��پ نش��ان دهنده نقط��ه عط��ف يك دهه 
نااميدي تجاري در امريكا است. منشأ نااميدي 

امريكايي ها به خوبي شناخته شده است.
به گ��زارش معاونت بررس��ي هاي اقتصادي 
اتاق تهران، از سال ۲۰۰1 كه چين به سازمان 
تجارت جهاني پيوس��ت، اين كشور در معرض 
الزامات مربوط به دسترسي به بازار قرار داشته 
اس��ت. به عالوه، اين باور وجود دارد كه دولت 
اين كش��ور، براي مدت زمان��ي دراز در اقتصاد 
اين كش��ور و به ويژه در سياست هاي صنعتي 

دخالت داشته است.
نارضايتي امريكايي ها از آن رو بود كه حضور 
دولت چين در اقتصاد آن كشور، كسب وكار و 
س��رمايه گذاري امريكا را در بازار داخلي چين 
مح��دود ك��رده و در مقاب��ل، بنگاه هاي چيني 
را در كسب سريع پيش��رفت هاي تكنولوژيكي 

توانمند ساخته است. 

 حمايت گرايي به سبك امريكايي
ب��ا اين حال، اساس��ا اياالت متح��ده نگران 
اين اس��ت كه توس��عه اقتصادي س��ريع چين، 
چالش واقع��ي را براي نفوذ جهان��ي امريكا به 
همراه م��ي آورد. در نتيجه چي��ن بايد محدود 
ش��ود. از منظ��ر ترامپ، بخش��ي از راه حل اين 
مس��اله، حمايت از تجارت از سمت شركت هاي 
امريكايي است. در دهه 1۹۸۰ ميالدي حمايت 
گرايي امريكا موفقيت آميز بود و رش��د اقتصاد 

ژاپن را محدود كرد.
اين در حالي اس��ت كه اكنون اقتصاد چين 
باالترين م��ازاد تجاري را با امريكا دارا اس��ت. 
علت موفقيت سياس��ت امري��كا در دهه 1۹۸۰ 
ميالدي اما به انتخاب هاي سياس��تي مشكل دار 
ژاپن بر مي گردد ك��ه واكنش هاي كند پولي و 
مالي در اقتصاد اين كش��ور را به دنبال داشت. 
در جه��ت كاهش مازاد تج��اري با امريكا، ژاپن 
محدوديت هاي صادرات��ي داوطلبانه يي را اجرا 
كرد كه باعث پراكنده ش��دن اقتصاد اين كشور 
ش��د. همچنين حمايت ه��اي اضاف��ي را براي 
بخش هاي غيرمبادله ي��ي در نظر گرفت كه در 
نهايت منجر به رك��ود بلندمدت طي يك دهه 

در اين كشور شد. 
بايد توجه داش��ت كه ساختار تجارت جهان 
از ده��ه 1۹۸۰ مي��الدي به اين س��و تغييرات 
زي��ادي كرده ك��ه بخش��ي از آن مديون ظهور 
زنجيره ه��اي تامين منطقه يي و جهاني اس��ت 
و به نظر مي رس��د دوران اس��تفاده از مفاهيمي 
مانند عدم تعادل تجارت دوجانبه كه ترامپ بر 

آن تاكيد مي كند، منقضي ش��ده است. موضوع 
مهم تر اين اس��ت كه ارزش افزوده اقتصاد چين 
از صادرات اين كش��ور و نه از مازاد تجاري آن 
تامين مي شود. در واقع طي دهه گذشته، مازاد 
حساب جاري چين با نرخ بي سابقه افت كرد و 
از 1۰ درصد توليد ناخالص داخلي اين كش��ور 
در سال ۲۰۰7 ميالدي، به ۴.1 درصد در سال 
۲۰17 ميالدي رسيد. در عين حال تغيير كمي 
هم در ع��دم توزان تجاري امري��كا اتفاق افتاد 
كه نش��ان مي دهد، مقصر كس��ري قابل توجه 
امريكا، چين نيست. به عبارتي، سرزنش اصلي 
مستقيماً متوجه و قايع مربوط به اقتصاد كالن 
امريكاس��ت كه از نرخ پايي��ن پس انداز داخلي 
و نرخ باالي قرض گرفتن دولت فدرال نش��ات 
مي گي��رد و حتي اقدام اخي��ر امريكا در زمينه 
كاهش ماليات، مي تواند اين مس��اله را تشديد 

كند. 
اقتص��اد چي��ن دريافته كه وس��واس دولت 
ترامپ ب��راي كاهش م��ازاد تج��اري دوطرفه، 
بي جه��ت اس��ت. از ط��رف ديگر ام��ا چيني ها 
مي دانند كه جنگ تجاري براي هيچ كس خوب 
نيست. براي تس��هيل اختالف تجاري، برخالف 
ژاپن كه بطور اختياري صادرات را محدود كرد، 
رهبران چين قول داده اند كه واردات را افزايش 
و بازار داخلي را باز كنند و بر اساس پيش بيني 
شي جين پينگ، رييس جمهور چين، طي پنج 
س��ال آينده ارزش كاالهاي وارداتي اين كشور 
ب��ه ۸ تريلي��ون دالر خواه��د رس��يد. اين يك 
حركت هوشمندانه است كه نه فقط به فروكش 

كردن اعتراضات امريكا كمك خواهد كرد بلكه 
اعتراضات كش��ورهاي اروپايي و نهادهاي مالي 
بين المللي در رابطه با محدوديت دسترس��ي به 

بازار داخلي چين را نيز كاهش خواهد داد. 

 پاسخي از جنس تجارت
در بيانيه مش��ترك امريكا و چين در رابطه 
با مش��ورت تجاري آمده كه افزايش خريد كاال 
و خدمات خارجي به ويژه خريد بيش��تر اقالم 
امريكايي توسط كش��ور چين، به رشد مصرف 
مردم اين كش��ور و تامين نيازهاي آنها و از آن 
مهم تر توس��عه اقتصادي ب��ا كيفيت باالي اين 
كشور، كمك خواهد نمود. كشور چين در سال 
۲۰17 ميالدي حدود ۲ تريليون دالر كاال وارد 
كرده كه س��هم كاالهاي مصرفي آن فقط ۸.۸ 
درصد اس��ت. افزايش س��هم كاالهاي مصرفي 
تا حد زيادي بر بهبود س��طح رفاه ش��هروندان 
چيني كمك مي كند زيرا موانع تعرفه يي و غير 
تعرفه يي فعلي موجب ش��ده ت��ا چيني ها براي 
تامين برخي از كاالهاي خود به س��اير كشورها 
مسافرت كنند. به اين ترتيب، خريد بين المللي 
توس��ط چيني ها- حتي ب��دون در نظرگرفتن 
رشد سريع خريد هاي آنالين- به نوعي معادل 
ارزش كلي��ه كاالهاي مصرفي وارداتي اس��ت. 
هدايت اين خريدها ب��ه درون اقتصاد چين به 
مردم اين كش��ور در زمينه مصرف بيش��تر-به 
خصوص توس��ط طبقه با در آمد متوس��ط كه 
محرك رش��د اقتصاد چين است- و همچنين 
افزايش توان ق��درت خريد آنها كمك مي كند. 

اي��ن تاثير در صورتي كه امريكا و كش��ورهاي 
اروپايي به درخواس��ت چين براي صادرات آزاد 
محصوالت با سطح تكنولوژي باال پاسخ مثبت 

دهند، بزرگ تر هم خواهد شد. 
بطور مش��ابه، باز كردن بيش��تر ب��ازار براي 
توس��عه س��رمايه گذاري موض��وع مهمي براي 
اقتصاد چين محس��وب مي ش��ود ك��ه درصدد 
استمرار پيشرفت تكنولوژيكي است. حتي اگر 
اقتصاد چين، هم اندازه اقتصاد امريكا باشد، باز 
مي تواند مزيت رقابتي خود را در بخش صنعت 
س��اخت حفظ كند زيرا س��رانه توليد ناخالص 
داخل��ي چين فقط ي��ك چهارم امريكاس��ت. 
ص��رف نظر از پيش��رفت هاي اخير، هنوز چين 
موقعيت پاييني در زنجيره ارزش جهاني دارد. 
پيش��رفت تكنولوژيكي اين كشور تا حد زيادي 
به آزاد سازي بيش��تر براي ورود سرمايه گذاري 
مس��تقيم نياز دارد تا از اين طريق پيش��رفت 
در حوزه تحقيق و توس��عه و همچنين كاربرد 

تكنولوژي هاي پيشرفته را پشتيباني كند. 
اگ��ر اقتصاد چين ب��ه بروز رس��اني اقتصاد 
خودش ادامه دهد اين پيشرفت بايد ادامه يابد 
و از طريق اقداماتي براي توس��عه كارآفريني و 
حفاظت از حقوق مالكيت معنوي، پش��تيباني 
و حماي��ت ش��ود و خوش��بختانه دولت چين 
بر اين موضوع واقف اس��ت. مس��ووالن چيني 
اميدوار هس��تند كه طي پنج سال آينده 6۰۰ 
ميلي��ارد دالر س��رمايه گذاري خارج��ي جذب 
و 75۰ ميلي��ارد دالر هم در س��اير كش��ورها، 

سرمايه گذاري كنند.
با تصميمات اخير، اظه��ارات قبلي مقامات 
چيني، عملياتي مي ش��ود. براي رش��د واردات 
كااله��اي مصرف��ي، كش��ور چين نخس��تين 
نمايش��گاه صادراتي را در نوامبر س��ال ۲۰1۸ 
ميالدي در ش��انگهاي برگزار خواهد كرد. براي 
تحريك س��رمايه گذاري مالي هم، چين سقف 
س��هم مالكيت خارجي را طي سه سال به 51 
درص��د افزايش خواه��د داد. تا س��ال ۲۰۲۲ 
مي��الدي ني��ز محدوديت مالكي��ت خارجي بر 
خودروس��ازان محلي را برداش��ته و بنگاه هايي 
مانند »تسال« خواهند توانست بطور كامل يك 

نمايندگي را در چين دارا شوند. 
ب��راي اطمينان يابي از تحق��ق اهداف مورد 
نظر، بايد اقدامات بيش��تري انجام شود و چين 
ني��از دارد تا موان��ع نه��ادي در بخش صنعت 
س��اخت و اصالحات مال��ي را رف��ع نمايد. اما 
كش��ور چين قباًل هم نش��ان داده كه مي تواند 
فش��ارهاي تجاري امريكا را با روشي عقالني تر 
از آنچه كشور ژاپن در دهه 1۹۸۰ ميالدي در 
پيش گرفت، رفع نمايد. در واقع پاس��خ چين- 
افزاي��ش واردات و ش��تاب دهي ب��ه اصالحات 
داخلي- از رش��د بلندمدت و ب��ا كيفيت باالي 

اقتصاد اين كشور پشتيباني خواهد نمود. 

اعض��اي هيات مدي��ره انجم��ن جوانان اس��تان تهران در 
مالق��ات با رييس اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي 
تهران ضمن قدرداني از برنامه ريزي و حمايت هاي اين اتاق از 
فرآيند شكل گيري و تاسيس اين انجمن و همچنين برگزاري 
مجمع و انتخابات نخستين دوره هيات مديره اين تشكل نوپا 
بر آمادگي انجمن جوانان اس��تان ته��ران در ايجاد همگرايي 
ميان جوانان فعال در عرصه كس��ب و كار و هم افزايي بيش��تر 
براي تقويت و توس��عه كارآفريني و حل مش��كالت اقتصادي 

تاكيد كردند. 
در اي��ن ديدار كه ب��ا حضور دبيركل ات��اق تهران، رييس 
ح��وزه رياس��ت و روابط عمومي و نيز مدير امور تش��كل ها و 
مسووليت اجتماعي اين اتاق برگزار شد، اعضاي هيات مديره 
انجمن جوانان استان تهران  نيز در سخنان كوتاهي به معرفي 
خود و رش��ته فعاليت اقتصادي و حضورش��ان در تشكل هاي 

مختلف بخش خصوصي پرداختند. 
 ب��ه گ��زارش روابط عمومي ات��اق تهران، نخس��تين دوره 
مجمع انجمن جوانان اس��تان تهران يك شنبه گذشته، ششم 
خردادماه برگزار شد و با انتخاب اعضاي هيات مديره از سوي 
اعضاي اين تشكل، انجمن جوانان استان تهران بطور رسمي 

آغاز به كار كرد. 
 در مالق��ات منتخبان عضويت در هيات مديره اين انجمن 
با رييس اتاق تهران، ابتدا غالمرضا ملكي، مدير امور تشكل ها 
و مس��وليت اجتماع��ي اتاق تهران، گ��زارش كوتاهي از روند 
برگ��زاري مجمع موسس��ين انجمن جوانان اس��تان تهران و 
انتخابات اخير اين تش��كل را ارائه داد. وي با اش��اره به اينكه 
دبيرخان��ه موق��ت انجمن جوانان اس��تان ته��ران در حدود 
ي��ك س��ال پيش در مح��ل اتاق ته��ران تش��كيل و تا زمان 
برگزاري مجمع اي��ن انجمن و تعيين اعض��اي هيات مديره، 
فعاليت داش��ت، گفت: استقبال چش��مگير فعاالن اقتصادي 
ج��وان ب��راي حض��ور و ثبت ن��ام در انجمن جوانان اس��تان 
تهران نويد ش��كل گيري يك تش��كل فع��ال و كارآ در بخش 
خص��وص را مي دهد. ضمن اينك��ه اميدواري��م فعاليت هاي 
 اي��ن انجم��ن و هيات مدي��ره آن ب��ه افزايش تع��داد اعضاي

فعاالن بينجامد. 
ملكي گفت: دبيرخانه موق��ت انجمن و تمام بدنه اجرايي 
اتاق تهران، با تمام توان و تالش خود س��عي كرد انتخابات را 
سالم و بدون هرگونه حاشيه برگزار كند كه خوشبختانه اين 

اتفاق به گواه اعضا و منتخبان رخ داد.
بهمن عش��قي، دبي��ركل اتاق تهران، نيز در اين نشس��ت 
با اش��اره به س��ازماندهي دقي��ق و برنامه ريزي ش��فاف بدنه 
اجراي��ي اتاق ته��ران در رون��د برگزاري مجم��ع و انتخابات 
انجم��ن جوانان اس��تان تهران گف��ت: با تش��كيل و آغاز به 

كار اي��ن انجم��ن، يك ق��رارداد اجتماعي مي��ان اتاق تهران 
و بدن��ه فع��االن اقتص��ادي ب��راي پيش��برد اه��داف بخش 
خصوصي برقرار ش��د، ضم��ن آنكه رويكرد جانش��ين پروري 
 در ات��اق بازرگان��ي ني��ز بي��ش از پيش م��ورد توج��ه قرار

گرفته است. 
در ادام��ه اين نشس��ت رييس اتاق ته��ران ضمن تبريك 
ب��ه منتخبان عضويت در هيات مديره انجمن جوانان اس��تان 
تهران، با اشاره به اينكه از اين پس بايد رقابت هاي انتخاباتي 
را كنار گذاش��ت و وفاق و همدل��ي ميان اعضاي هيات مديره 
انجمن براي پيش��برد اهداف اين تش��كل، شكل گيرد گفت: 
اتاق تهران در دوره هش��تم هي��ات نمايندگان، همواره توجه 
ويژه ي��ي ب��ه تقوي��ت كارآفرين��ان و فعاالن جوان داش��ته و 
تالش كرده اس��ت حض��ور جوانان صاحب كار و انديش��ه در 
تصميم س��ازي هاي اقتصادي پررنگ باشد. اكنون هم توصيه 
ب��ه اعضاي منتخ��ب هيات مديره اين اس��ت ك��ه تمام توان 
خ��ود را براي بهبود و تقويت اين تش��كل ص��رف كنند و از 
گروه بندي هاي دوره انتخابات خارج شوند و با هم همكاري و 

همفكري داشته باشند. 
مس��عود خوانس��اري با اش��اره ب��ه ت��وان و ظرفيت هاي 
خ��اص اتاق تهران در بخش هاي آموزش��ي، پژوهش��ي و نيز 
كميس��يون هاي مشورتي و عضويت در ش��وراي گفت وگوي 
دول��ت و بخش  خصوصي اس��تان ته��ران، تصري��ح كرد كه 
حضور نمايندگان انجمن جوانان اس��تان تهران در جلس��ات 
هم انديش��ي از جمله كميس��يون هاي تخصص��ي اتاق تهران 
مي توان��د بر اتخاذ تصميمات س��ازنده براي بخش خصوصي 

مفيد باشد. 
ريي��س اتاق تهران همچنين خاطرنش��ان كرد كه س��ال 
گذش��ته و در مراسم دومين س��ال جايزه امين الضرب كه از 
س��وي اتاق تهران برگزار ش��د، براي نخس��تين بار يك جوان 
كارآفري��ن موفق به دريافت نش��ان امين الضرب ش��د و روند 
انتخاب جوان��ان فعال و خوش فك��ر در عرصه هاي اقتصادي 

براي دوره هاي آتي اين مراسم ادامه خواهد داشت. 

هيات مديره انجمن جوانان با رييس اتاق تهران ديدار كردند

حمايت تمام قد اتاق تهران از نقش آفريني جوانان در اقتصاد
مش��اور بانكي اتاق ايران مي گويد: نوس��انات نرخ ارز باعث 
شده اس��تفاده از تسهيالت صندوق توس��عه ملي به مصلحت 
نباشد و در اين ش��رايط بخش خصوصي عاقل نبايد به سمت 
دريافت تس��هيالت ارزي از صندوق توس��عه ملي برود؛ چراكه 
احتماال به سرنوش��ت كس��اني دچار خواهند ش��د كه قبل از 

جهش ارزي سال ۹1 از حساب ذخيره ارزي وام گرفتند. 
مش��اور بانكي اتاق ايران با اش��اره به تجربيات تلخ حساب 
ذخيره ارزي گفت: در ش��رايط فعل��ي، بخش خصوصي عاقل 
نبايد به سمت دريافت تسهيالت ارزي از صندوق توسعه ملي 
برود و دريافت كنندگان تسهيالت از اين صندوق نيز بايد آماده 
تجربه كردن اتفاقاتي باش��ند كه براي گيرندگان تسهيالت از 
حس��اب ذخيره ارزي رخ داد و باعث ش��د نتوانند بدهي خود 

را تسويه كنند. 
محمدمهدي رييس زاده افزود: صندوق توس��عه بر اس��اس 
ش��يوه نامه ها، اساسنامه و مصوباتي كه دارد، پرداخت و تسويه 
تس��هيالت خود را ب��ر مبناي ارز انجام مي دهد و اين مس��اله 
در قرارداده��اي صندوق با بانك هاي عامل نيز به صراحت آمده 
اس��ت. ازاين رو كس��ي كه از اين تسهيالت اس��تفاده مي كند 

چاره يي جز بازپرداخت اصل و سود آن به ارز ندارد. 
رييس زاده نوس��انات مقطعي و ش��ديد نرخ ارز در كشور را 
عامل اصلي متضرر ش��دن دريافت كنندگان تسهيالت ارزي از 
صندوق توس��عه ملي عنوان كرد وگفت: در سال ۹1 يك شبه 
قيمت دالر از 1۲۲6تومان به ۲5۰۰ تومان رسيد و در ماه هاي 
اخير نيز شاهد بوديم كه قيمت در دالر از حوالي 37۰۰ تومان 
به باالي 6هزار تومان رسيد و باعث شد كسي كه بدهكار ارزي 
باشد و بخواهد براي تسويه بدهي خود ارز تهيه كند عمال بايد 

هزينه بسيار سنگيني را متحمل شود. 
او ادامه داد: در اين وضعيت، گرفتن تس��هيالت ارزي فقط 
ب��راي طرح هايي صرف��ه و توجيه اقتص��ادي دارد كه صادرات 
محور باش��ند و بتوانند از محل ارز حاصل از صادرات تعهدات 
خ��ود را ايفا كنند اما در اين مورد هم به دليل مش��كالتي كه 
در رواب��ط بانكي و مبادالت تجاري وجود دارد، صادركنندگان 
با مش��كالت عديده مواجه مي ش��وند و ريسك فعاليتشان باال 
مي رود. مشاور بانكي اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و كشاورزي 
ايران تصريح كرد: صادركنندگان ما در زمان برجام به  سختي 
قادر بودند ارز حاصل از صادرات را به كشور برگردانند و اين در 
حلي است كه فعال امريكا از برجام خارج شده و اروپا نيز هنوز 
نتوانسته تضامين موردنظر ايران را براي ادامه كار ارائه دهد. از 
اين رو ريسك صادرات افزايش يافته و در اين شرايط استفاده از 

تسهيالت ارزي به مصلحت نيست. 
رييس زاده با اش��اره به نرخ سود 7درصدي تسهيالت ارزي 
 جز براي مناطق محروم گفت: بخش خصوصي نهايتا مي تواند 

تا 1۰درصد افزايش نرخ ارز را پوشش دهد اما با جهش نرخ ارز 
عمال نرخ س��ود تسهيالت صندوق توسعه به  قدري باال مي رود 
كه گرفت��ن آن توجيهي ندارد و حتي وام هاي ريالي با س��ود 

نجومي هم در برابر آن به صرفه تر مي شوند. 
او معتقد اس��ت تا زماني كه بح��ث هجينگ ارزي در ايران 
نهادينه نش��ود و نوسانات نرخ ارز به حدي نرسد كه بيمه هايي 
براي پوش��ش ريس��ك نوس��انات نرخ ارز وارد ميدان ش��وند، 
مش��كالت ارزي فعاالن اقتصادي برطرف نمي ش��ود و فعاليت 

ارزي آنها پرمخاطره خواهد بود. 
رييس زاده يادآور ش��د: تبصره 3 ماده ۲۰ قانون رفع موانع 
توليد رقابت پذير دولت را مكلف كرده كه نس��بت به پوش��ش 
ريسك نوسانات نرخ ارز اقدام كند اما از سال ۹۴ تاكنون حتي 
ايين نامه اين قانون هم تدوين نش��ده و هنوز براي پوشش اين 

ريسك به راهكار عملي نرسيده ايم. 
مش��اور بانكي اتاق ايران ادامه داد: ت��ا زماني كه اين قانون 
اجرا نش��ود و شرايط سياس��ي ايران نيز تحريم و شبه تحريم 
باش��د، اس��تفاده از تس��هيالت ارزي صندوق توس��عه ملي به 
مصلحت نيس��ت و به  احتمال  قوي، اتفاقي كه براي گيرندگان 
اين تس��هيالت مي افتد همان اتفاقي است كه براي بدهكاران 

حساب ذخيره ارزي رخ داد. 
او با اش��اره به اينكه طبق يكي از مصوبات صندوق توسعه، 
درصدي از منابع اين صندوق به صورت ريالي در اختيار بانك ها 
قرار گرفته شد، اظهار كرد: اين منابع سريعا توسط فعاالن اقتصاد 
جذب ش��د؛ چراكه اوال بازپرداخت آن به ريال ريسكي نداشت 
و نرخ سود 11درصدي آن نيز براي فعاليت اقتصادي به صرفه 
بود. رييس زاده اظهار كرد: براي اينكه فعاالن اقتصادي بتوانند 
از منابع صندوق توسعه ملي بهره مند شوند يا بايد شرايط ثبات 
اقتصادي و تثبيت نرخ و ابزار و زيرس��اخت هاي صادرات روان 
را فراه��م كنيم يا بايد مبناي پرداخت اين تس��هيالت را پول 
ملي قرار دهيم در غير اين صورت هدف گذاري هاي انجام شده 
براي اس��تفاده از منابع صندوق توسعه ملي در مسير آباداني و 

پيشرفت ايران محقق نمي شود. 

مشاور بانكي اتاق ايران مطرح كرد

استفاده از تسهيالت صندوق توسعه ملي به مصلحت نيست
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7  جهان

 توافق رهبران سياسي ليبي
درباره برگزاري انتخابات

 رسيدن به نرخ رشد پيش از بحران 
۱۰ سال زمان برد

 مكزيك قصد پرداخت هزينه
ساخت ديوار را ندارد

گروه جهان|
 4 مقام سياسي ليبي كه به دعوت امانوئل ماكرون رييس جمهوري فرانسه براي 
ش��ركت در يك نشست درباره بحران ليبي در پاريس شركت كرده بودند با انتشار 
بيانيه يي مشترك اعالم كردند براي برگزاري انتخابات پارلماني و رياست جمهوري 

ليبي در روز دهم دسامبر با يكديگر همكاري مي كنند. 
به گزارش خبرگزاري فرانسه، فائز سراج نخست وزير حكومت وفاق وطني، خليفه 
حفتر فرمانده نظامي مستقر در شرق ليبي، عقيله صالح رييس مجلس نمايندگان 
ليبي و خالد مشري رييس شوراي دولتي اين كشور در اين بيانيه مشترك نوشته اند: 
»متعهد شده ايم كه به شيوه يي سازنده همراه با سازمان ملل متحد انتخابات معتبر 
و صلح آميز را برگزار كنيم و به نتايج آن پايبند باش��يم.« اين بيانيه سياس��ي كه به 
درخواست ماكرون نوشته شده پس از نشست اين 4 مقام سياسي ليبي به زبان عربي 
قرائت شد اما آن  طور كه پيش بيني شده بود، امضاي اين 4 مقام را نداشت و آنان 
صرفا ش��فاهي آن را تاييد كردند. با اين حال رييس جمهوري فرانسه در واكنش به 
صدور اين بيانيه ضمن استقبال از آن گفت كه همه براساس اين بيانيه عمل خواهند 
ك��رد. ماكرون همچنين با تاريخ��ي خواندن مالقات اين 4 رهب��ر ليبي در حضور 
نمايندگان جامعه بين المللي گفته، نشس��ت پاريس مرحله يي كليدي براي آشتي 
ملي در كشوري است كه 7سال پس از سقوط معمر قذافي همچنان در آشفتگي به 
سر مي برد. غسان سالمه، سياستمدار لبناني و نماينده سازمان ملل متحد در امور 
ليبي نيز با تاريخي ارزيابي كردن نشست پاريس گفت: »ما جاي ليبيايي ها تصميم 

نمي گيريم، آنها هستند كه بايد با يكديگر توافق كنند.«
كمتر از يك ماه پيش در حمله انتحاري داعش مقابل دفتر كميسيون انتخابات 
در ترابلس ١٢نفر كشته شدند. به همين دليل پيش بيني مي شود، برخي جهادگرايان 
و شبه نظاميان با برگزاري اين انتخابات مخالفت كرده و دست به خشونت بزنند. اما 
به  گفته نخست وزير حكومت وفاق وطني، نيروهاي امنيتي همچنين سازمان ملل 

متحد امنيت اين انتخابات را تامين خواهند كرد. 

گروه جهان|
بنابر اعالم سازمان هاي بين المللي، رش��د اقتصاد جهان در سال ٢۰١۸ميالدي 
همچن��ان روند صعودي داش��ته و تا پايان س��ال جاري نرخ آن ب��ه رقم 3.۸درصد 
مي رس��د. به گزارش يورونيوز، چش��م انداز اقتصادي تحليلگران براي س��ال آينده 
ميالدي نيز افزايش يك دهم درصدي نرخ رش��د اقتصاد جهاني و رس��يدن به رقم 
3.9درصد است؛ به نظر تحليلگران عمده دليل بهبود وضعيت اقتصاد جهاني، تداوم 
رشد در بازارهاي نوظهور و اقتصادهاي درحال توسعه در كنار افزايش انعطاف پذيري 

بازار در اقتصادهاي پيشرفته بوده است. 
آنجل گوريا دبيركل سازمان توسعه و همكاري اقتصادي مي گويد: »نرخ رشد ما 
قبل از بحران 4درصد بوده است. بنابراين ١۰سال زمان برده تا دوباره به نرخ رشدي 
برسيم كه پيش تر داشتيم. اين نشان مي دهد كه اين بحران تا چه اندازه بد، عميق، 
گسترده و مخرب بود.« او افزود:»ما همه درس هاي الزم از اين بحران را نياموخته ايم 

و ضروري  است با دقت بااليي عمل كنيم تا اشتباهات گذشته را تكرار نكنيم.«
آنجل گوريا مي گويد: »بديهي است كه اكنون سرمايه گذاري بيشتر و به مراتب 
س��ازماندهي بهتر و نظارت بيش��تري وجود دارد. مي خواهم بگويم كه در مجموع 
سيس��تم مال��ي قوي تري حاكم اس��ت اما مي بينيم ك��ه دوب��اره تالش هايي براي 

مقررات زدايي آغاز شده است.«
به گفته تحليلگران بر ميزان سرمايه گذاري هاي خصوصي و تجاري افزوده شده 
و همين موضوع منجر به ايجاد فرصت هاي شغلي بيشتري شده است؛ تورم نيز به 
آرامي رو به افزايش اس��ت. آلوارو پريرا اقتصاددان ارش��د سازمان توسعه و همكاري 
اقتصادي مي گويد: »نرخ بيكاري در سال آينده ميالدي به پايين ترين نرخ در ميان 
اعضاي سازمان توسعه و همكاري اقتصادي از سال ١9۸۰ميالدي به اين سو مي رسد 
كه خبر خوبي اس��ت.« كارشناسان نرخ رش��د اقتصادي در منطقه يورو براي سال 
جاري ميالدي را نيز ٢.٢درصد ارزيابي كرده اند اگرچه معتقدند كه اين نرخ در سال 

آينده يك دهم درصد كاهش خواهد داشت. 

گروه جهان|
پ��س از آنكه دونالد ترامپ رييس جمهوري امريكا مكزيك را متهم كرد كه 
»هيچ« اقدامي براي جلوگي��ري از ورود مهاجران غيرقانوني به اياالت متحده 
انجام نداده است، انريكه پنانيتو رييس جمهوري مكزيك در صفحه توييتر خود 
نوشت كه كشورش »هرگز« هزينه ساخت ديواري در مرز با امريكا را نخواهد 

پرداخت. 
به گزارش يورونيوز، رييس جمه��وري امريكا كه در جمع هواداران خود در 
ايالت تنس��ي س��خنراني مي كرد بار ديگر وعده خود در زمان كارزار انتخاباتي 
س��ال ٢۰١۶ مبن��ي بر پرداخت هزينه س��اخت ديوار در مرز جنوبي توس��ط 
مكزيك را تكرار كرد. س��اخت ديوار در مرز با مكزيك براي جلوگيري از ورود 
مهاج��ران غيرقانوني از اين كش��ور يكي از وعده هاي اصل��ي ترامپ در جريان 
كارزار انتخابات رياس��ت جمهوري بود. رييس جمهوري امريكا در سخنان خود 
گف��ت: »آنها واقعا هيچ كاري ب��راي جلوگيري از عبور س��اكنان هندوراس و 
كش��ورهاي ديگر از مكزيك انج��ام نمي دهند. هيچ قدمي ب��راي كمك به ما 
برنمي دارن��د.« او در ادام��ه افزود: »من نمي خواهم مش��كلي ايج��اد كنم، اما 

مكزيك دير يا زود اين پول را خواهد داد.«
س��اعاتي پ��س از اين اظه��ارات، پنانيتو در صفحه توييتر خود نوش��ت كه 
كش��ورش هرگز هزينه ساخت ديوار در مرز مش��ترك با امريكا را نمي پردازد: 
»آقاي ترامپ! خير. مكزيك براي اين ديوار هيچ پولي پرداخت نخواهد كرد. با 
احترام، مكزيك.« طول مرز امريكا و مكزيك 3١۰۰كيلومتر اس��ت كه تاكنون 

در حدود هزار كيلومتر از آن ديوار مرزي كشيده شده است. 
تنش لفظي بين روساي جمهور امريكا و مكزيك در حالي روي مي دهد كه 
دو كشور در حال مذاكره تجاري با يكديگر هستند. ترامپ پس از ورود به كاخ 
س��فيد بازنگري در توافقنامه همكاري آزاد امريكاي شمالي )نفتا( را خواستار 

شده كه مكزيك و كانادا از ديگر اعضاي آن هستند. 

 گردشگري تركيه
آماج حمالت رياض و ابوظبي

گروه جهان| در شرايطي كه تركيه در آستانه انتخابات 
سراس��ري خود با مشكالت جدي اقتصادي دست و پنجه 
نرم مي كن��د، دولت س��عودي و ام��ارات حمله به بخش 
گردش��كري اين كشور را در دس��تور كار خود قرار داده و 
تبليغاتي را براي عدم س��فر گردشگران عرب و وارد كردن 
خسارت هاي اقتصادي به تركيه در پيش گرفته اند. صنعت 

گردشگري يكي از مهم ترين منابع درآمد تركيه است. 
ب��ه گزارش ايرنا، پ��س از اختالف ها و تنش هايي كه 
انقالب هاي عربي ميان تركيه و برخي كشورهاي حاشيه 
خليج فارس ازجمله عربس��تان و امارات به وجود آورده 
ب��ود، جانبداري آنكارا از دوح��ه در بحراني كه از خرداد 
سال گذش��ته ميان قطر با كشورهاي عربستان، امارات، 
مصر و بحرين به وجود آمد، اين اختالف ها را ش��ديدتر 
كرده است. رياض و ابوظبي اين  بار براي حمله به تركيه، 
صنعت گردشگري تركيه را هدف قرار داده  و سعي دارند 
تا مانع س��فر گردشگران عرب، س��رمايه گذاري و خريد 
امالك در اين كشور شوند. روزنامه القدس العربي نوشته، 
رسانه ها به گردشگران كشورهاي حاشيه خليج فارس و 
ساير كشورهاي عربي هشدار مي دهند كه به تركيه سفر 
نكنند زيرا به  دليل بي ثباتي سياسي، امنيتي و اقتصادي 
ممكن اس��ت ب��ا خطرات و تهديدهاي جاني و س��رقت 

اموالشان مواجه شوند. 
رج��ب طي��ب اردوغ��ان رييس جمه��وري تركيه در 
روزهاي گذش��ته با بيان اينكه تركيه با حمالت خارجي 
روبه روست از شهروندان اين كشور خواسته تالش كنند، 
توطئه اقتصادي عليه كشورش��ان را ناكام بگذارند. وي از 
مردم خواس��ت تا هر چه ارز خارج��ي در اختيار دارند به 
لير تبديل كنند. بينالي ييلدريم نخس��ت وزير تركيه نيز 
گفت��ه دولت از عامالن اين توطئ��ه اقتصادي عليه آنكارا 
مطلع اس��ت و طرف هايي كه با قيمت لير بازي مي كنند 
را شناسايي كرده است. در تازه ترين واكنش وزير خارجه 
تركيه نيز ب��دون نام بردن از امارات يا عربس��تان برخي 
كش��ورهاي اسالمي را به دس��ت داشتن در نوسان ارزش 
لير متهم كرده است. مولود چاووش  اوغلو گفته: »در زمان 
مناس��ب به طور شفاف عوامل فتنه اقتصادي عليه كشور 
را اعالم خواهيم كرد اما همين قدر كافي است كه بدانيد 
بعضي كشورهاي اسالمي، البي هاي بهره بانكي و بعضي 
موسسات مالي بين المللي در پشت پرده توطئه اقتصادي 
عليه تركيه و نوسان ارزي در كشور ما حضور دارند«. واحد 
پول تركيه از اوايل سال جاري ميالدي بيش از ٢۰درصد 
از ارزش خود را از دست داده و اين روزها يك دالر امريكا 
به قيمت 4.93 لير فروخته مي شود. شهروندان تركيه از 
بي��م ادامه اين روند و به باد رفتن دارايي هايش��ان يا طال 

مي خرند يا ليرهايشان را به يورو و دالر تبديل كرده اند. 

سفر سعد حريري به عربستان
نخس��ت وزير مكلف لبنان در س��فري چن��د روزه به 
عربستان رفته است. به  گزارش راي اليوم، اين دومين سفر 
سعد حريري به عربس��تان از زمان استعفايش در چهارم 
نوامبر اس��ت. حريري قبال اس��تعفايش را از رياض اعالم 
كرد اما بعدا با ميانجيگري فرانس��ه استعفا را پس گرفت. 
پس از برگزاري انتخابات پارلماني لبنان او براي سومين بار 
مامور به تشكيل كابينه شده است. اين سفر در حالي انجام 
گرفته كه وي رايزني هاي پارلماني خود را براي تش��كيل 

دولت آينده پايان داده است. 

 تركيه: امريكا اف- ۳۵ ندهد
از كشورهاي ديگر مي خواهيم

وزير خارجه تركيه اعالم كرده اگر امريكا اجازه فروش 
اف- 3۵ را صادر نكند، از كش��ور ديگري مي خواهند تا به 
آنها كمك كند. به  گزارش رويترز، كميته س��ناي امريكا 
اخيرا نس��خه يي از اليحه سياست گذاري دفاعي به مبلغ 
7١۶ميليارد دالر را تصويب كرده ش��امل اقداماتي براي 
جلوگيري از فروش جنگنده به تركيه مي شود؛ اقدامي كه 
باعث افزايش تنش ميان اين دو كشور عضو ناتو مي شود. 
روابط بين امريكا و تركيه در ماه هاي اخير به  داليلي دچار 
تنش ش��ده كه ازجمله آن مي توان به تصميم ترامپ در 
انتقال س��فارت اين كشور از تل آويو به قدس و همچنين 

سياست امريكا در قبال سوريه اشاره كرد. 

 اعتصاب در اردن
در اعتراض به قانون ماليات

بخش ه��اي مختلف اردن بنا به  دعوت س��نديكاهاي 
شغلي، بخش صنعت، كشاورزي و آموزش در اعتراض به 
ايجاد تغييرات در قانون ماليات بر درآمد، دست به اعتصاب 
زدند. به  گزارش الحيات، منابع رسمي اعالم كرده اند دولت 
با كاركناني كه اعتصاب كنند براساس نظام خدمات مدني 

و احكام مربوط به آن برخورد خواهد كرد. 

حمله داعش به شرق سامرا
مناب��ع عراقي از كش��ته و زخمي ش��دن پن��ج نفر از 
نيروهاي پليس فدرال در حمله داعش به شرق سامرا خبر 
دادند. به گزارش سومريه نيوز، گروهي از عناصر داعش به 
نقاط مختلفي در منطقه الجالم واقع در شرق سامرا يورش 
آوردند و در درگيري ميان داعش با نيروهاي پليس فدرال 
در اين منطقه س��ه نفر از نيروهاي پليس كشته و دو نفر 

ديگر زخمي شدند. 

 دعوت مركل از اردوغان
براي سفر به آلمان 

صدراعظم آلمان، رجب طيب اردوغان را دعوت كرده تا 
پس از انتخابات ٢4 ژوئن تركيه به برلين برود. به گزارش 
آناتولي، مولود چاووش اوغلو وزير خارجه تركيه طي سفر 
خود به دوس��لدورف براي ش��ركت در بيست وپنجمين 
سالگرد به آتش كشيدن محل اقامت مهاجران تركيه يي 
در ش��هر زولينگن آلمان به دست چند جوان آلماني در 
سال ١993 گفت: دعوت آنگال مركل صدراعظم آلمان را 

به اردوغان مي رساند. 

دريچه

كوتاه از منطقه

پيروزي ملي گراهاي كاخ سفيد در برابر ميانه روها

ترامپ تعرفه هاي تنبيهي عليه چين را پيگيري مي كند
گروه جهان| طال تسليمي|

دونال��د ترام��پ رييس جمه��وري امري��كا، در 
واكنش ب��ه انتقادها از اينكه در قبال چين جديت 
نداش��ته و قابليت اين كشور را در ايجاد اختالل در 
نشست احتمالي با كره شمالي ناديده گرفته است، 
موضع گيري خود را تغيير داد و اعالم كرد تعرفه ها 
و تدابي��ر تنبيهي عليه چي��ن را به ارزش كلي ۵۰ 
ميليارد دالر، به اجرا خواهد گذاش��ت. رسانه ملي 
چين هم بالفاصله به اظهارات ترامپ واكنش نشان 
داده و اعالم كرده اگر واش��نگتن به دنبال آغاز يك 
جنگ تجاري است، پكن هم متقابال خواهد جنگيد. 

 ملي گراهاي كاخ سفيد در مقابل ميانه روها
كاخ سفيد در بيانيه يي اعالم كرد: امريكا طبق 
برنامه ه��اي قبلي ٢۵ درصد تعرف��ه را بر كاالهاي 
واردات��ي از چين به ارزش كل��ي ۵۰ ميليارد دالر، 
اعمال خواهد كرد. اين در حالي بود كه حدود يك 
هفته پيش استيو منوچين وزير خزانه داري امريكا، 
گفته ب��ود جنگ تجاري به ط��ور موقت به تعويق 
افت��اده و احتمال تعليق تعرفه ها در طول مذاكرات 
وجود دارد. به گ��زارش نيويورك تايمز، تغيير رويه 
ترام��پ در حقيقت از تحولي ديگر در مناقش��ات 
در بخش غربي كاخ س��فيد مي��ان ملي گرايان كه 
غريزه ه��اي حمايت گرايان��ه ترام��پ را تحري��ك 
مي كنند و مش��اوران ميانه رو همچ��ون منوچين 
كه نگران آس��يب اعمال تعرفه ها و محدوديت هاي 
سرمايه گذاري بر بازارهاي سهام و رشد اقتصادي در 

بلندمدت هستند، حكايت داشت. 
به نظر مي رسد اين دور به نفع ملي گراها پايان 
يافته اس��ت. اگرچه رييس جمهوري بار ديگر در 
روزه��اي پاياني هفته ويلب��ر راس وزير بازرگاني 
را در ت��الش براي حل مناقش��ات كنوني به پكن 
مي فرس��تد، اما با اع��الم برنامه اعم��ال تعرفه ها 
و محدوديت ه��اي جديد احتمال نتيجه بخش��ي 

مذاكرات را كاهش داده است. 
ترام��پ كه س��خت گيري در قبال چين را به 
مركز توج��ه كارزار انتخاباتي خود تبديل كرده 
بود، عمدتا از به چالش كش��يدن آنچه »اقدامات 
غيرمنصفانه تجاري« مي خواند، سخن مي گويد. 

اما مش��اوران وي به شدت بر س��ر چگونگي اين 
مس��اله اخت��الف نظر دارن��د. برخ��ي همچون 
منوچي��ن و ويلب��ر راس بر جلوگي��ري از جنگ 
تجاري و دس��تيابي تواف��ق مصالحه يي متمركز 
هس��تند كه طب��ق آن چين مجبور ش��ود براي 
كاهش مازاد تجاري خود با امريكا، مقادير زيادي 
كاالي امريكاي��ي بخرد. اما برخي ديگر همچون 
پيتر ناوارو مش��اور ارش��د تجاري كاخ س��فيد و 
راب��رت اليتزر نماينده تج��اري امريكا در جهت 
ترغي��ب رييس جمه��وري به اقدام��ات جدي تر 
كوش��يده اند. آنها مي خواهند كه چين اصالحات 
ش��ديدي را به اجرا درآورد، به تخصيص كمك 
هزين��ه به صنايع در حال رش��د پاي��ان دهد و 
بگذارد ش��ركت هاي امريكايي دسترسي متقابل 

به بازار چين داشته باشند. 

 جبهه گيري تجاري و نظامي عليه چين
اظهارات تهاجمي تجاري در لحظه يي حساس 
و چن��د روز پس از آن بيان ش��دند كه ترامپ از 
برنامه ديدار با كيم جونگ اون رهبر كره شمالي در 
١٢ ژوئن در سنگاپور عقب نشيني و به اقدام چين 
در تالش ب��راي براي خارج ك��ردن اين ديدار از 
مسير، اشاره كرد. اما پس از آن رييس جمهوري 
امري��كا خوش بين��ي بيش��تري نش��ان داده و 
مذاكره كنندگان واش��نگتن و پيونگ يانگ براي 
احياي فرص��ت مذاكره ت��الش كرده اند كه اين 
مس��اله دس��ت ترامپ را در اتخاذ رويكرد سخت 
در قبال بزرگ ترين دش��من تجاري امريكا يعني 

چين باز كرده است. 
عالوه ب��ر تهديده��اي جديد تج��اري، امريكا 
موضع گيري نظامي س��خت تري عليه چين اتخاذ 

و دعوت  از چين براي ش��ركت در رزمايش دريايي 
اقيانوس آرام را لغو كرده است. همچنين دو رزمناو 
امريكا از نزديكي شماري از جزاير مورد مناقشه در 
آب هاي درياي چين جنوبي گ��ذر كرده اند. دولت 
ترامپ همچنين به ش��دت در مقاب��ل برنامه پكن 
براي ايجاد تاسيس��ات نظامي در گذرگاه هاي آبي 
با ترافيك س��نگين محسوب مي ش��وند، مقاومت 

مي كند. 
جفري  اي.بِْيِدر يكي از مش��اوران پيشين باراك 
اوبام��ا درمورد چين، در اين ب��اره گفت: »در همه 
زمينه ها، توازن قدرت در دولت به س��مت روابطي 
خصمانه و تهاجمي با چين مايل است.« او در عين 
حال با اشاره به اين مساله كه تهديدهاي ترامپ به 
اعمال تعرفه ها مي تواند اقدامي كامال تاكتيكي در 
تالش براي امتيازگيري از چين باشد، افزود: »براي 

ش��خص من دقيقا مشخص نيس��ت كه ترامپ به 
توافق كامال پشت كرده است يا خير.«

ترامپ چنين رويكردي را در قبال ش��ماري از 
شركاي ديرينه امريكا نيز به كار بسته است. هفته 
پيش دولت از آغاز تحقيقات جديدي خبر داد كه 
مي توانند به اعم��ال تعرفه بر واردات خودرو منجر 
شوند؛ كارشناس��ان تجاري براين باورند كه هدف 
از اين اقدام افزايش فش��ارها بر مكزيك و كانادا در 
مذاكرات بر س��ر بازنگري در توافقنامه تجارت آزاد 

امريكاي شمالي )نفتا( بوده است. 
اين در حالي اس��ت كه مهلت معافيت اتحاديه 
اروپا، كانادا و مكزيك از تعرفه هاي اعمال ش��ده بر 
واردات فوالد و آلومينيوم روز جمعه پايان مي يابد و 
اكنون اين سوال مطرح است كه اين كشورها براي 
معافيت طوالني تر در مقابل خواسته هاي ترامپ سر 
خ��م مي كنند يا رويك��ردي تالفي جويانه در پيش 

خواهند گرفت. 
پس از آنكه كاخ سفيد از برنامه اعمال تعرفه ها 
عليه چين سخن گفت، وزارت بازرگاني چين دولت 
امريكا را به بازگش��ت از وعده هاي��ش متهم كرد؛ 
اگرچه به  نظر مي رسيد پكن انتظار چنين اقدامي 
را از سوي واشنگتن داشته است: »بيانيه تاكتيكي 
كاخ سفيد براي ما غيرمنتظره بود، اما در عين حال 
انتظار آن را نيز داش��تيم. چين از منافع ملت خود 
دفاع مي كند. اين به وضوح خالف توافق هاي حاصل 

شده ميان چين و امريكا در واشنگتن است.«
در همين حال روزنامه »سوث چاينا مورنينگ 
پس��ت« كه مديريت آن را حزب حاكم كمونيست 
برعهده دارد، نوش��ت: »دولت چين بايستي تدابير 
الزم را در مواجه��ه ب��ا عقب نش��يني امريكا از هر 
توافقي كه حاصل ش��ده، به كار بن��دد. اگر امريكا 
مي خواهد بازي كند، آنگاه چين هم از بازي خشنود 

خواهد شد و عقب نشيني نخواهد كرد.«
دور آخر مذاكرات تجاري پكن و واش��نگتن ١9 
ماه مه و با ابراز خشنودي دو طرف به پايان رسيد؛ 
اما بيانيه مش��ترك مبهم بود و نشاني از پيشرفت 
در حل مش��كالت موجود در فهرس��ت بلند باالي 
ش��كايات مطرح ش��ده از س��وي مذاكره كنندگان 

امريكايي نداشت. 

هشدار ميلياردر امريكايي-مجارستاني درباره تهديدهاي قريب الوقوع  

خطر بحران مالي جهاني و نابودي اتحاديه اروپا جدي است
گروه جهان|

»هر چيزي كه اش��تباه باش��د، اشتباه نيز پيش  
مي رود.« اين بخش��ي از اظهارات جورج س��وروس 
سرمايه گذار امريكايي -مجارستاني است كه هشدار 
داده قدرت گي��ري احزاب راس��ت افراطي در اروپا، 
افزاي��ش ارزش دالر و خروج س��رمايه از بازارهاي 
نوظهور مي تواند ب��ه يك بحران جهاني مالي ديگر 
ختم ش��ود. س��وروس همچنين هش��دار داده كه 
اتحادي��ه اروپا با يك تهديد وج��ودي قريب الوقوع 

روبه رو است. 
به گزارش بلومبرگ، جورج سوروس سرمايه گذار 
مجار امريكاي��ي در پاريس گفت��ه: »خاتمه توافق 
هس��ته يي با ايران و نابودي پيمان ترانس آتالنتيك 
مي��ان اتحادي��ه اروپا و امريكا تاثي��ري منفي روي 
اقتصاد اروپايي دارن��د و منجر به تبعات ديگري از 
جمله بي ارزش شدن ارز بازارهاي نوظهور مي شود. 
ممكن اس��ت ما به س��مت يك بحران مالي جدي 

ديگر سوق پيدا كنيم.«
س��وروس كه همواره از سوي دولت مجارستان 
كه رويك��ردي ضداروپايي دارد ه��دف انتقاد قرار 
مي گيرد، چش��م انداز تيره يي را براي اتحاديه اروپا 
متصور شده اس��ت. او با اشاره به بحران مهاجرتي 
و سياست هاي رياضتي كه منجر به روي كارآمدن 
پوپوليس��ت ها شده و همچنين تجزيه سرزميني از 
جمله برگزيت گفته اس��ت: »خيلي  چيزها تا االن 

خراب شده اس��ت اما نش��نيده ام كه كسي بگويد 
اروپا ب��ا خطر وجودي روبه روس��ت. اين ديگر يك 

پيش بيني نيست، بلكه واقعيتي تلخ است.«
او كه يكي از مخالفان سرس��خت خروج بريتانيا 
از اتحاديه اروپاس��ت، گفته: »آينده روابط لندن با 
اتحاديه اروپ��ا به طور كامل به خ��ود بريتانيايي ها 
بس��تگي دارد. در نهايت اين مردم بريتانيا هستند 
كه بايد تصميم بگيرند چه نوع رابطه يي با بروكسل 
داشته باشند. با اين حال، اگر قرار است آنها در اين 
خصوص تصميمي بگيرند، بهتر است زودتر چنين 
تصميم��ي را اتخاذ كنند.« س��وروس توصيه كرده 
كه اتحادي��ه اروپا خود را ب��ه انجمني تبديل كند 
تا كش��ورهايي چون بريتانيا مايل به ملحق ش��دن 

به آن باشند. 
س��وروس همچني��ن در جريان س��خنراني در 
انديشكده »شوراي روابط خارجي اروپا« در پاريس 
با انتقاد از سياس��ت واحد پولي يكسان براي اروپا 
گفت��ه: »يورو مش��كالت حل نش��ده زي��ادي دارد 
و نبايد اج��ازه داد كه آنها اتحادي��ه اروپا را ويران 
كنن��د.« وي راه برون رف��ت از برخ��ي بحران ها  را 
به كارگيري طرح »مارش��ال« به ارزش 3۵ ميليارد 
دالر در س��ال دانسته و گفته اجراي چنين طرحي 
موجب كاهش فشارهاي مهاجرتي به قاره مي شود. 
هشدار اين ميلياردر در شرايطي مطرح مي شود 
كه بحران  سياسي پيروزي راست گراها در انتخابات 

اخي��ر ايتالي��ا و ناتواني آن��ان در تش��كيل دولت، 
بازارهاي اين كشور و حتي اتحاديه اروپا را متالطم 
كرده و سرمايه گذاران را به شدت نگران كرده است. 
راست هاي افراطي به دنبال تشكيل دولتي هستند 
كه هدف اصلي آن خارج كردن رم از منطقه يورو و 

مقابله با سياست هاي رياضتي بروكسل است. 

 طالق پرخرج اروپا از امريكا
جورج سوروس در شرايطي از تشديد اختالفات 
اروپا و اياالت متحده ابزار نگراني كرده كه نش��ريه 
فرانس��وي لوب��س نيز در مقاله يي ب��ا عنوان »چرا 
اروپاييان قادر نيس��تند از ترامپ طالق بگيرند؟« 
نوش��ته است: لغو يك جانبه برجام به دست امريكا 
رواب��ط بروكسل-واش��نگتن را تيره كرده اس��ت، 
ش��رايطي كه از زمان جنگ جهان��ي دوم تاكنون 
به ندرت پيش آمده اس��ت. كش��ورهاي اروپايي در 
حال حاضر در ش��وك به س��ر مي برن��د و قادر به 
تعيين يك اس��تراتژي مشترك و قاطع نيستند. از 
آغاز رياس��ت جمهوري ترامپ، اختالف ميان اروپا 
و امريكا رفته رفته بيش��تر شده است. تصميمات 
يك جانب��ه ترامپ همانند ضربه ه��اي چاقو به طور 
مكرر بر پش��ت پيمان امريكا و اروپا فرود مي آيد. 
انتصاب افرادي چون جان بولتون به سمت مشاور 
امنيت ملي و مايك پمپئو به وزارت خارجه امريكا 
كه از هواداران توسل به زور براي رفع كشمكش ها 

و اختالفات هس��تند، بر تيرگي روابط اروپا- امريكا 
افزوده اس��ت. با اين حال اروپ��ا توانايي، قدرت و 
قص��د بر هم زدن اتحاد تاريخي خ��ود را با امريكا 
ن��دارد چرا كه اين ط��الق پرخرج در صورت وقوع 
موج��ب آس��يب پذيري بي��ش از پي��ش اروپا در 
جه��ان چندقطبي و آش��فته كنوني خواهد ش��د. 
اروپا هم اكنون گيج و س��ردرگم است. كشورهاي 
اروپ��اي غربي در طول دهه ها و پس از فروپاش��ي 
دي��وار برلين تمامي اروپ��اي متحد به امنيت خود 
در زير چتر امريكا و ناتو اميد بس��ته اند. به همين 
دليل است كه تمام تالش هاي فرانسه براي ايجاد 
اروپايي كه به طور مس��تقل از امريكا قادر به دفاع 
از خود باش��د، با واكنش ماليم ديگر كش��ور هاي 
اروپايي روبه رو شده است. كشورهايي كه با صداي 
ضعيفي به دعوت فرانس��ه پاسخ مثبت داده اند، به 

عواقب و سودمندي اين كار بدبين هستند. بريتانيا 
هم كه مخالفت خود را با اين برنامه اعالم داشته، 
بهترين دوس��ت امريكا و حافظ منافع اين كش��ور 

در اروپا است. 
از سوي ديگر، كش��ورهاي اروپايي هم چندان 
با يكديگر متحد نيس��تند. اتريش، مجارس��تان و 
روماني در مراس��م گشايش نمادين سفارت امريكا 
در بيت المق��دس ش��ركت داش��تند در حالي كه 
كش��ورهاي اتحاديه اروپا تصمي��م گرفته بودند از 
اين كار خ��ودداري كنند. به عالوه، جمهوري چك 
قصد دارد س��فارت خود را به بيت المقدس منتقل 
كند. همچنين تش��كيل دولت ائتالف��ي ايتاليا كه 
مخالف سياست هاي اتحاديه اروپاست، كار را براي 
دستيابي به اتفاق نظر كشورهاي اروپايي سخت تر 

كرده است.
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پرونده8
۷۰ هزار نانوايي به قيمت دولتي 

نان مي پزند
وزير جهاد كش��اورزي گفت: ح��دود 7ميليون تن 
گندم ب��ا كمتر از نصف قيمت به 7۰ه��زار نانوايي در 
س��طح كش��ور عرضه مي ش��ود تا نان به نرخ ارزان در 
اختي��ار مردم ق��رار گيرد.  به گزارش ايس��نا، محمود 
حجتي در حاش��يه بازديد از نخس��تين و بزرگ ترين 
ش��هرك گلخانه يي خصوص��ي ايران در ش��هر آوه از 
توابع شهرستان ساوه در گفت وگو با خبرنگاران اظهار 
كرد: منابع مورد ني��از خريد تضميمي گندم در اوايل 
ارديبهش��ت ماه تصويب و ابالغ شده است. وي اظهار 
كرد: هم اكنون قيمت جهاني گندم ۱۳۰۰ تومان است 
و قيمتي كه از كش��اورزان خريداري مي ش��ود به نرخ 
۱۳7۰ تومان اس��ت. بخش عمده ي��ي از آن به ميزان 
حدود 7ميليون تن ب��ه قيمت كيلويي ۶۶۰ تومان به 
7۰هزار نانوايي در س��طح كشور عرضه مي شود تا نان 
به ن��رخ ارزان در اختيار مردم قرار گي��رد. وزير جهاد 
كشاورزي تصريح كرد: براي تامين مابه التفاوت قيمت 
گن��دم و يارانه يي ك��ه به نان داده مي ش��ود، دولت از 
منابع بانك مركزي كه مقرر ش��ده در اختيار ش��ركت 
بازرگاني دولتي قرار گي��رد و هم از رديف هايي كه در 
بودجه پيش بيني ش��ده و هم فروش مستقيم گندم 
استفاده مي كند. وي با اشاره به تخصيص كامل منابع 
مالي خريد تضميني گندم اظهار كرد: در تخصيص اين 
منابع همواره مشكالتي وجود دارد. پرداخت ديرهنگام 
از سوي بانك ها و كافي نبودن منابع مالي خزانه موجب 
تاخير در پرداخت به كشاورزان مي شود كه از اين بابت 
عذرخواهي مي كن��م اما تالش خواهيم كرد كه تاخير 
در پرداخت ها به حداقل برس��د. وزير جهاد كشاورزي 
در ادامه به ظرفيت باالي منطقه آوه در حوزه كش��ت 
گلخانه يي اش��اره و اظهار كرد: اين منطقه بزرگ ترين 
ش��هرك گلخانه يي است كه به همت كارآفرين بخش 
خصوصي ايجاد شده است و با ايجاد اشتغال به عنوان 
يك كارآفرين نمونه  ده ها واحد گلخانه يي را نيز تاسيس 
كرده اس��ت. وي بيان كرد: يكي از بهره ورترين اشكال 
اس��تفاده از منابع آبي توسعه كشت گلخانه يي است و 

دولت از كارآفرينان در اين حوزه حمايت مي كند. 

۵۰ درصد پول گندم كاران 
پرداخت شد

معاون شركت بازرگاني دولتي ايران گفت: تاكنون 
حدود يك ميلي��ون و ۹۰۰هزار تن گن��دم در قالب 
خريد تضميني از گندمكاران تحويل گرفته شده كه 
يك هزارو ۳۱ ميليارد تومان پول اين گندم ها معادل 
نيمي از بهاي آن پرداخت شده است. مرتضي حنان 
در گفت وگو با فارس، در مورد آخرين وضعيت خريد 
تضميني گندم گفت: حدود يك ميليون و ۹۰۰ هزار 
تن گندم از كشاورزان ۱۹ استان تحويل گرفته شده 
ك��ه يك ميليون و 722 هزار تن آن در س��امانه ثبت 
گرديده ك��ه ارزش ريالي آن مع��ادل 2 هزار و 285 
ميليارد تومان اس��ت. وي در مورد وضعيت پرداخت 
پول گندمكاران گفت: تاكنون 5۰ درصد بهاي گندم 
خريداري و ثبت ش��ده در سامانه به ارزش يك هزار و 
۳۱ هزار ميليارد تومان است. معاون بازرگاني داخلي 
ش��ركت بازرگاني دولتي اي��ران همچنين به خريد 
تضمين��ي دانه هاي دولتي اش��اره يي ك��رد و گفت: 
تاكنون ۱7۳ هزار تن دانه روغني از كشاورزان تحويل 
گرفته شد كه ۱۶2 هزار تن آن در سامانه ثبت شده و 
ارزش آن رقمي حدود 45۰ ميليارد تومان است كه 

ت اكنون ۳4 درصد بهاي آن پرداخت شده است. 
حنان همچنين به وضعيت تنظيم بازار كاالهاي 
اساس��ي براي ماه مبارك رمضان توسط اين شركت 
اشاره يي كرد و گفت: تاكنون ۳۰ هزار تن برنج هندي، 
تايلن��دي و اروگوئ��ه از طريق برخي فروش��گاه هاي 
زنجيره يي از جمله فروشگاه هاي كورش و اتكا توزيع 
شده كه بسته به نياز هر استان و جمعيت آن، ميزان 
توزيع متفاوت اس��ت، ولي در مجموع 2۰ هزار تن از 
اين برنج ها تاكنون جذب ش��ده است. وي همچنين 
از توزيع 2۰ هزار تن ش��كر به قيمت هر بسته ۹۰۰ 
گرم��ي 2 هزار و ۹۰۰ تومان خبر داد و گفت: همين 
موضوع سبب شده تا با توزيع كاالهاي اساسي جلوي 

افزايش بي رويه قيمت را در بازار بگيريم. 

واگذاري دانش توليد بذر جديد 
به  بخش  خصوصي

رييس س��ازمان تحقيق��ات آم��وزش و ترويج 
كش��اورزي گف��ت: تاكن��ون دان��ش فن��ي توليد 
۱۹رق��م بذر جديد غالت و حبوبات ديم، به بخش 
خصوصي واگذار ش��ده اس��ت. به گ��زارش وزارت 
جهاد كشاورزي، اس��كندر زند در نشست بررسي 
برنامه »برون سپاري وظايف غيرحاكميتي موسسه 
تحقيقات كش��اورزي ديم كش��ور«، اظهار داشت: 
برنامه »برون س��پاري وظايف پژوهش��ي و فناوري 
موسس��ه تحقيقات كشاورزي ديم تا افق ۱4۰4«، 
با برنامه ريزي منس��جم و زمان بندي ش��ده و ارائه 
م��دل در زمينه ه��اي تحقيقاتي موسس��ه، داراي 

اهميت بسياري است. 
وي بر سياس��ت شفاف س��ازي و ارائ��ه برنامه 
زمان بندي شده موسسه تحقيقات ديم درخصوص 
دان��ش  ش��ركت هاي  ش��كل گيري  از  حماي��ت 
بني��ان تاكيد ك��رد. معاون وزير جهاد كش��اورزي 
خاطرنش��ان س��اخت: بعضي از برون سپاري ها در 
زمينه كش��اورزي ديم در دس��ت اق��دام بوده و با 
توج��ه به س��ود آوري و جذابي��ت آن براي بخش 
خصوصي س��عي در برون س��پاري آن اس��ت. وي 
افزود: همچنين نظارت دولت در حوزه توليد بايد 
موجب كاهش هزينه هاي توليد شود و اين موضوع 

مورد توجه وزارت جهاد كشاورزي قرار دارد. 
ريي��س س��ازمان تحقيق��ات آم��وزش و ترويج 
كش��اورزي با اش��اره به اينكه فروش الين هاي اميد 
بخش براي بخش خصوص��ي داراي جذابيت فراوان 
است، گفت: تاكنون از ميان 54 رقم جديد بذر ديم 
كه از سوي محققان موسسه تحقيقات كشاورز ديم 
براي كشت در ديم زارها معرفي گرديده، دانش فني 
تولي��د ۱۹ رقم بذر جديد غ��الت و حبوبات ديم به 

بخش خصوصي واگذار شده است. 

اخبار

نقش ديپلماسي اقتصادي در تحقق تمدن نوين اسالمي

9راهكارتمدنساز
اميرحسين عرب پور 

عصر امروز عصر تمدن   س��ازي اس��ت و عظمت 
يك تمدن به اين اس��ت كه با ظرفيت هاي خويش 
از بين امكانات پيش رو بهتري��ن انتخاب ها را انجام 
دهد تا موثرترين نقش تمدني را بيافريند. تحوالت 
كنوني جهان و منطقه تشكيل تمدن نوين اسالمي را 
بيش ازپيش براي مسلمانان جدي و بااهميت مي كند. 
جهاني شدن اقتصاد و تاثير مبادالت تجاري در انتقال 
ايدئولوژي، عواملي هس��تند كه توجه به ديپلماسي 
 اقتصادي را در ميان ديگر عوامل تمدن سازي متمايز 
مي كنند. در اين بين، ايران اسالمي طاليه دار اصلي 
س��اخت اين تمدن اس��ت. جمهوري اسالمي ايران 
كش��وري مس��لمان و درحال توس��عه در قلب غرب 
آسيا، با اهدافي آرماني و انقالبي است كه از موقعيت 
برجسته جغرافيايي، منابع سرشار طبيعي و نيروي 
انس��اني جوان و متخصص براي تبديل شدن به يك 
قدرت تعيين كننده در منطقه و تاثيرگذار در جهان 
برخوردار اس��ت. اي��ران با اتكا به اي��ن ويژگي هاي 
ممتاز، در روابط خارجي همواره براي تحكيم قدرت 
منطقه ي��ي و اقتدار ملي خود تالش كرده و به دنبال 
به دست آوردن سهم مناسبي از اقتصاد جهاني است 
تا بتواند مقدمات تش��كيل تمدن نوين اس��المي را 
فراهم آورد. از سوي ديگر، سياست هاي كالن اقتصاد 
مقاومتي، ضمن تاكيد ب��ر درون زايي اقتصاد، دولت 
را به برون گرايي اقتصادي از طريق تعامل س��ازنده 
و موثر با جهان و همكاري اقتصادي با كش��ورهاي 

منطقه و بازارهاي هدف ناگزير مي سازد. 

 انقالب اسالمي و تحول تمدني
انقالب اس��المي ايران ش��روع تحولي تمدني 
اس��ت. تمدن اس��المي، بع��دي بين المللي دارد 
كه دس��تيابي به آن مس��تلزم طي چهار مرحله 
راهبردي يعني انقالب اس��المي، تش��كيل نظام 
اس��المي، تشكيل دولت اسالمي و تشكيل كشور 
اسالمي اس��ت. طبق بيانات رهبر معظم انقالب، 
ما در تمدن اس��المي در مرحله س��وم هستيم و 
هنوز به كش��ور اس��المي نرس��يده ايم. ايشان از 
منظري آينده نگرانه، تش��كيل دولت اس��المي را 
مقدمه يي براي تشكيل تمدن اسالمي دانسته اند. 
با اين حال، مي توان گفت ايران ظرفيت س��اخت 
يك بلوك تمدني مستقل را دارد و مي تواند يك 
تمدن واحد را تش��كيل دهد. آنگاه با ساخت يك 
كش��ور كه به تمام معنا اسالمي باشد، اين كشور 
الگويي براي س��اير جوامع اسالمي خواهد بود و 
نظاير آن در دنيا ش��كل مي گيرد و جهان شاهد 
تمدن نوين اس��المي خواهد شد؛ تمدني كه در 
آن عل��م، ق��درت و ثروت در خدمت رس��تگاري 
و تحق��ق عدال��ت در جامعه بش��ري خواهد بود. 
از س��وي ديگ��ر، وضعيت اقتصادي و معيش��تي 
جامع��ه هم��واره دغدغه اصلي متولي��ان و آحاد 
م��ردم بوده اس��ت. در واق��ع، در صورتي كه اين 
مولفه با مش��كل روبه رو ش��ود، تاثي��ر فراواني بر 
س��اير جنبه هاي مادي و معن��وي جامعه خواهد 
گذاش��ت. فرهنگ س��ازي و ايجاد تم��دن نوين 
ج��ز ب��ر پاي��ه س��اخت هاي اقتصادي ك��ه توان 
اجراي آنها را داش��ته باش��د، امكان پذير نخواهد 
بود. براي رس��يدن به چنين تمدني بايد كش��ور 
اسالمي داراي اقتصاد قوي و اقتدار ملي باشد. از 
همين رو، ديپلماس��ي اقتصادي به مفهوم اهميت 
يافت��ن مناس��بات اقتصادي در رواب��ط خارجي 
از ابزاره��اي مهم پيش��برد اه��داف بلندمدت و 
راهبردي كشورها به حساب مي آيد. اين موضوع 
به ويژه در فرآيند جهاني شدن اقتصاد و ارتباطات 
بين الملل��ي اهميت��ي دوچندان يافته اس��ت. در 
چنين وضعيتي، براس��اس نظر اكثر كارشناسان 
كش��ور نياز به يك دكترين اقتص��ادي بر محور 
اقتصاد مقاومت��ي و ديپلماس��ي اقتصادي دارد؛ 
چراك��ه موضوع ديپلماس��ي اقتص��ادي به اندازه 
زمان حال اهميت خود را نش��ان ن��داده بود. بر 
اين پايه، در اين نوش��تار پ��س از تبيين مفاهيم 
تمدن نوين اسالمي و ديپلماسي اقتصادي سعي 
بر آن اس��ت تا با بيان اهمي��ت انكارناپذير نقش 
ديپلماس��ي اقتصادي در س��اخت تم��دن نوين 
اس��المي، بر توجه ب��ه راهكارهاي��ي موثر تاكيد 
ش��ود. به اين شكل، اهميت ديپلماسي اقتصادي 
در راس��تاي افزاي��ش قدرت اقتص��ادي و اقتدار 

بين المللي بيش ازپيش نمايان مي شود. 

 مفهوم تمدن نوين اسالمي
تم��دن نظامي اس��ت اجتماعي ك��ه آفرينش 
فرهن��گ را تس��ريع مي كند. همچني��ن، نظامي 
اس��ت كه ع��رف و اخ��الق و قان��ون نگاهدارنده 
آن اس��ت و ني��ز نظامي اس��ت اقتص��ادي كه با 
مداومت توليد و مبادله برق��رار مي ماند. ماهيت 
تمدن ريش��ه در خصلت هاي فرهنگي و ارزش��ي 
مناس��بات و روابط اجتماع��ي جوامع دارد كه به 
هويت ملت ها ثبات و پويايي مي بخشد. مالحظه 
مي شود كه از اين تعريف مي توان گفت در درون 
ماهي��ت تمدن، فرهنگ، اقتصاد، سياس��ت و هر 
چيزي كه نظام زندگي انس��ان ها به آن وابس��ته 
اس��ت، وج��ود دارد. تم��دن ش��امل پديده هاي 
درهم تنيده است كه همه رويدادهاي اجتماعي، 
اقتص��ادي، سياس��ي و حت��ي هن��ر و ادبيات را 
دربرمي گيرد. تمدن اسالمي سابقه درخشاني در 
تاريخ تمدن دارد. تمدن اس��المي، تمدني است 
كه در محيط اسالمي و گستره ژئوپليتيك جهان 
اسالم در طول تاريخ شكل گرفت، روح و بن مايه  
اصلي آن از اس��الم و انديشه هاي برآمده از وحي 
منبعث  ش��ده اس��ت و عناصر نژادي فراواني كه 
برخي از آنان غيرمسلمان بودند، در شكل گيري 
آن كوش��يدند، اما پس از شكل گيري و پيروزي 
انقالب اس��المي اي��ران ايده تمدن اس��المي در 
انديش��ه  رهبران نظام با تعريف��ي جديد نمايان 
گش��ت كه در گفتمان و انديش��ه مق��ام معظم 
رهب��ري به بلوغ و تكامل رس��يد و مفهومي تازه 
به نام تمدن س��ازي نوين اس��المي به وجود آمد. 
ام��روز، براي جمهوري اس��المي اي��ران با توجه 
ب��ه نقش تمدن هاي بش��ري در آينده، مهم ترين 

مس��اله، شناخت جايگاه خويش در تحقق تمدن 
نوين اسالمي است. از منظر رهبر معظم انقالب، 
اف��ق نهايي انقالب و چش��م انداز بلندمدت نظام 
جمهوري اسالمي ايران دستيابي به تمدن نوين 

اسالمي است. 

 لزوم استقالل، توانمندي
و اقتدار نظام و تمدن اسالمي

رش��د و پيشرفت اقتصادي به عنوان يك مولفه 
مهم تمدن نوين اسالمي، جلوه هايي دارد كه يكي 
از آنها كسب استقالل و اقتدار اقتصادي در شرايط 
كنوني اس��ت. خاس��تگاه اين راهب��رد تمدني، در 
توصيه ها و آموزه هاي دين اس��الم به فراهم آوردن 
توانمندي )قوه( با اس��تفاده از باالترين توانايي ها و 
امكانات ديده مي ش��ود كه از مصداق هاي آش��كار 
آن در عصر كنوني، كس��ب توانايي علمي، فناوري 
و اقتصادي اس��ت. در ش��رايط كنوني، اس��تقالل 
و كس��ب اقتدار اقتصادي ق��درت چانه زني تمدن 
اس��المي را در روياروي��ي با تمدن س��يطره طلب 
غرب افزايش مي  دهد. از مهم ترين راه هاي رسيدن 
به اقتدار اقتصادي در راس��تاي تحقق تمدن نوين 
اسالمي، ديپلماسي اقتصادي و گسترش مناسبات 

بين المللي است. 

 مفهوم ديپلماسي اقتصادي
يك��ي از سياس��ت هاي كارآم��د و راهب��ردي 
پيرامون كس��ب امتياز در صحن��ه رقابت اقتصاد 
جهاني براي پيشرفت اقتصادي، از تالقي دو حوزه 
اقتصاد و سياس��ت خارجي با عنوان »ديپلماسي 
اقتص��ادي« حاص��ل مي ش��ود. بن ماي��ه مفهوم 
ديپلماس��ي اقتصادي كلمه »ديپلماس��ي« است 
كه به معن��ي فن، تدبير يا روش مس��المت آميز 
مديري��ت رواب��ط بي��ن واحده��اي سياس��ي و 
ابزاري براي پيش��برد سياس��ت خارجي دولت ها 
شناخته مي شود. ديپلماس��ي اقتصادي به دنبال 
تبديل كردن منابع قدرت موجود در حوزه اقتصاد 
به ق��درت واقعي و در نتيجه، افزايش اقتدار يك 
ملت است. گس��ترش بازارهاي جهاني و ارتباط 
روزافزون بين كش��ورهاي مختلف باعث شده كه 
محيط تجاري بس��ياري از فعاليت هاي اقتصادي 
ب��ا تغيير و تح��والت زيادي روبه رو ش��ود و اين 
همان مفهومي اس��ت كه با فرآيند جهاني شدن 
اقتصاد ارتب��اط تنگاتنگ دارد. در اين ش��رايط، 
مفاهيم ديپلماس��ي اقتصادي از اهميت بسزايي 
برخوردار اس��ت؛ به گونه يي ك��ه در دوران حاضر 
ايجاد فضاي الزم در سياس��ت خارجي جمهوري 
اسالمي ايران از جمله شرايط الزامي بستر تعامل 
با اقتصاد جهاني را تش��كيل داده و كش��ورهاي 
مختل��ف نيز تالش هاي زي��ادي را در اين زمينه 
انج��ام داده اند. به همين دليل اس��ت كه امروزه 
مفهوم ديپلماس��ي اقتص��ادي مفهومي غالب در 

عرصه اقتصاد بين الملل به شمار مي رود. 
در واق��ع، ديپلماس��ي اقتص��ادي يك موضوع 
ميان رش��ته يي با زمينه هاي اقتص��اد بين المللي، 
اقتص��اد سياس��ي-بين المللي و ادبي��ات رواب��ط 
بين الملل است. ديپلماسي اقتصادي به آن بخش 
از فعاليت ه��اي اقتص��ادي در روابط خارجي يك 
دول��ت اطالق مي ش��ود كه بر شناس��ايي و ايجاد 
فرصت هاي اقتصادي به ويژه در حوزه به كارگيري 
فرصت ها و مزيت هاي جهاني و نيز كسب سهمي 
در بازاره��اي صادراتي براي تولي��د داخلي تاكيد 
دارد. افزايش توجه به ديپلماسي اقتصادي با هدف 
نفوذ بر فعاليت هاي اقتصادي برون مرزي است كه 
توس��ط دولت ها و بازيگ��ران غيردولتي پيگيري 
مي شود. از اين منظر، اهداف ديپلماسي اقتصادي 
را مي توان به ش��رح زير برشمرد: ۱- دسترسي به 
بازارهاي جهاني توليد تجارت و كس��ب س��همي 
از آنها؛ 2- جذب س��رمايه گذاري هاي مستقيم و 
غيرمستقيم خارجي و ۳- محافظت از اقتصاد ملي 

در مقابل چالش هاي اقتصاد جهاني. 

 اقتصاد مقاومتي و ديپلماسي اقتصادي
اقتصاد مقاومتي نظامي اقتصادي است هماهنگ 
با سياست هاي كالن سياسي و امنيتي نظام اسالمي 
و براي مقاومت در برابر اقدامات تخريبي دش��من 
در 24 بند كه ش��امل سياست هاي كلي با رويكرد 
جهادي، انعطاف پذير، فرصت س��از، مولد، درون زا، 
پيش��رو و برون گرا است، بايد شكل بگيرد تا بتواند 

در براب��ر ضربات اقتص��ادي تحريم ها و توطئه هاي 
گوناگون اقتصادي نظام اس��تكبار مقاومت كرده و 
توسعه و پيشرفت خود را ادامه دهد و روند روبه رشد 
همه جانبه خود را در ابعاد ملي، منطقه يي و جهاني 
حفظ كند. منظور از اقتصاد مقاومتي واقعي اقتصاد 
مقاومتي فعال و پوياست، نه يك اقتصاد منفعل و 
بس��ته؛ به طوري كه كشور ضمن مقاومت در مقابل 
موانع و ناماليمات مسير خود، روند پيشرفت پايدار 
خود را حفظ كند. اقتصاد مقاومتي اقدامي تمدني 
و تمدن ساز تلقي مي ش��ود. براي اينكه اين تمدن 
مستقر ش��ود، به تحوالتي در حوزه هاي مختلف از 
جمله اقتص��اد نياز داريم ك��ه در نهايت، منجر به 
استقرار يك نظام اقتصادي مستحكم گردد تا بتواند 
حضور فعال جمهوري اسالمي ايران را به عنوان الگو 

و الهام بخش در تحوالت جهان ميسر سازد. 
در دس��تور كار ق��رار گرفتن اقتص��اد مقاومتي 
به هيچ وج��ه به معناي انزواگرايي و بس��تن درهاي 
كش��ور ب��ه روي جهان خارج نيس��ت و به عكس، 
تحقق اين سياست كالن در گرو تقويت مناسبات 
بين المللي در س��طح منطقه يي و جهاني است كه 
اين امر به وضوح در تاكيدي كه بر مولفه برون گرايي 
در قالب اين سياس��ت شده، به خوبي نمايان است. 
بنابراين، ديپلماس��ي اقتص��ادي به معناي اهميت 
يافتن مناس��بات اقتص��ادي در روابط خارجي و با 
هدف بهره گي��ري از فرصت ها و امكانات اقتصادي 
در صحن��ه بين المللي براي كمك به تحقق اهداف 
اقتصادي كش��ورها اس��ت كه يك��ي از مهم ترين 
ابزارهاي نظام اقتص��ادي در تحقق اهداف، اقتصاد 

مقاومتي است. 
از طرفي، با توجه به تاكيد بند ۱2 سياست هاي 
كلي اقتص��اد مقاومتي- كه به صورت مس��تقيم با 
سياس��ت خارجي كشور مرتبط اس��ت- مبني بر 
افزايش ق��درت مقاومت و كاهش آس��يب پذيري 

اقتصاد كشور از طريق: 
۱- توس��عه پيونده��اي راهبردي و گس��ترش 
همكاري و مش��اركت با كشورهاي منطقه و جهان 

به ويژه همسايگان؛ 
2- استفاده از ديپلماسي در راستاي حمايت از 

هدف هاي اقتصادي؛ 
س��ازمان هاي  ظرفيت ه��اي  از  اس��تفاده   -۳
بين الملل��ي و منطق��ه اي، ض��رورت بازخوان��ي و 
س��اماندهي ديپلماس��ي اقتص��ادي بيش ازپي��ش 
احساس مي ش��ود؛ چراكه ديپلماسي اقتصادي به 
دنبال تبديل ك��ردن منابع قدرت موجود در حوزه 
اقتصاد به قدرت واقعي و در نتيجه، افزايش اقتدار 

يك ملت است. 
همان گون��ه ك��ه مالحظ��ه مي ش��ود، رويكرد 
برون گرايي و گسترش ارتباطات جهاني و بين المللي 
بايد بر سياس��ت هاي كلي اقتصاد مقاومتي حاكم 
باشد. در وضعيت موسوم به جهاني شدن، كوشش 
دولت ها براي دستيابي به موقعيت بهتر در اقتصاد 
جهاني مستلزم بهره گيري مناسب از فن ديپلماسي 
براي افزايش فرصت ها در زمينه جذب سرمايه هاي 
خارجي، انتقال فناوري، صدور خدمات و گسترش 
تجارت خارجي اس��ت. به همي��ن دليل، در الگوي 
اقتص��اد مقاومت��ي و راهبردهاي افزاي��ش اقتدار 
اقتصادي، ديپلماسي اقتصادي نقش كليدي دارد. 

 ظرفيت هاي ديپلماسي اقتصادي ايران
اي��ران به عن��وان يك قدرت بالق��وه اقتصادي 
در جهان ش��ناخته مي ش��ود. اين كشور به دليل 
قرارگرفت��ن در رده اصلي تري��ن توليدكنن��دگان 
س��وخت فس��يلي و برخ��ورداري از يك موقعيت 
ژئواكونومي��ك و داش��تن مناب��ع غن��ي معدن��ي 
مزيت هاي اقتصادي ويژه يي دارد. ايران حدود ۱۰ 
درصد ذخاير نف��ت جهان و ۱7 درصد ذخاير گاز 
جهان را در اختيار دارد و در حقيقت، دومين كشور 
داراي ذخاير نفت و گاز در جهان بهشمار مي رود. 
همچنين، ايران دري��اي خزر و خليج فارس را كه 
دو منب��ع انرژي به ش��مار مي روند، به هم متصل 
مي كند. اي��ران توانايي صادرات گاز به بزرگ ترين 
بازارهاي مصرف جهان يعني هند، چين و اتحاديه 
اروپا را دارد. تعامل ايران با كشورهايي كه به انرژي 
آن نياز دارند، بعدي راهبردي براي كشور مي تواند 
داش��ته باشد. ايران در نقطه اتصال دو قاره آسيا و 
اروپ��ا و در نزديكي قاره آفريقا قرار گرفته، مناطق 
آسياي مركزي، قفقاز و روسيه را به شبه قاره هند، 
جنوب آسيا، آس��ياي جنوب شرقي و كشورهاي 

عربي جن��وب خليج فارس متصل مي كند و با ۱5 
كش��ور همس��ايگي دارد. جمهوري اسالمي ايران 
تنها كش��وري اس��ت كه مي توان��د متصل كننده 
نهادها و س��ازمان هاي اقتصادي همچون: شوراي 
همكاري كش��ورهاي اسالمي، آ س��ه آن، سارك و 

اتحاديه اروپا باشد. 
داش��تن ارتب��اط هدفمند و فعال مناس��ب با 
س��ازمان ها و نهاده��اي بين الملل��ي اقتصادي از 
ش��رايط يك ديپلماس��ي اقتصادي موفق است. با 
وجود تالش هاي امريكا براي منزوي ساختن ايران، 
جمهوري اس��المي ايران عضو جنبش عدم تعهد 
است كه به شكل تقريبي دوسوم كشورهاي جهان 
را شامل مي شود. همچنين، با كشورهاي امريكاي 
التين، آفريقايي و جنوب ش��رقي آسيا ارتباطات 
خوب��ي دارد. ش��ناخت عميق بازاره��اي هدف و 
س��ازوكارهاي آنها به افزايش صادرات يك كشور 
و حض��ور موثر آن در بازارهاي خارجي و فتح آنها 
كمك مي كند. نقش ديپلماس��ي اقتصادي كمك 
به ش��ناخت اين بازارها اس��ت. آگاهي از نيازهاي 
واقعي، توانايي هاي داخلي و شناخت مزيت نسبي 
كش��ور در شكل گيري تجارت خارجي بسيار مهم 
اس��ت. اي��ران در س��ال هاي اخير دس��تاوردهاي 
بس��ياري در حوزه علم و فناوري داشته است. اين 
فناوري ها در حوزه نانوفناوري، بيوفناوري، ساخت 
داروهاي نوتركيب و انرژي هس��ته اي، پتانس��يلي 
براي تقويت ديپلماس��ي اقتصادي كشور مي تواند 
باش��د. عالوه بر اين پيش��رفت ها، توانمندي هاي 
ايران در حوزه خدمات فني- مهندس��ي از جمله؛ 
فعاليت هاي عمراني و س��اخت نيروگاه هاي برق با 
توجه به نيازهاي كشورهاي هدف مي تواند بسيار 
موثر و كارآمد باش��د. خدمات حوزه سالمت مثل؛ 
توريس��م درماني از ديگر نقاط قوت ايران در حوزه 
علمي و فناوري اس��ت. تجاري س��ازي فناوري ها، 
نيازشناس��ي به موق��ع، تقويت بازاريابي، توس��عه 
شركت هاي بزرگ و رفع موانع ايجادشده بر سر راه 
تحريم در اين حوزه، به تقويت اس��تفاده از علم و 
فناوري در ديپلماسي اقتصادي منجر خواهد شد. 

 راهكارهاي ديپلماسي اقتصادي
در ارائه راهكارهاي ديپلماس��ي اقتصادي بايد 
به اهداف و منافع ملي هر كش��ور توجه داش��ت. 
از ملزوم��ات ابتدايي ديپلماس��ي اقتصادي پويا 
كه بتواند تمدن س��از باشد، داشتن اقتصاد مقاوم 
اس��ت؛ به اين معنا كه بتوان��د در برابر تهديدات 
و ش��وك هاي اقتص��ادي منعط��ف عم��ل كرده 
و ت��وان بازس��ازي خود را داش��ته باش��د. براي 
مستحكم ترش��دن اقتصاد بايد به جنبه  سياسي 
آن نيز توجه ويژه داش��ت. بر اين پايه، بايد براي 
كارايي بيش��تر هر دو حوزه بي��ن آنها هماهنگي 
و سياس��ت هم افزايي وجود داش��ته باشد. از اين 
رو، ب��راي تقويت ديپلماس��ي اقتصادي كش��ور 

راهكارهاي پيشرو پيشنهادشده است: 
۱. توجه به بسترهاي مشترك تاريخي و زباني 
عامل مهمي در افزايش تعامل ايران با كشورهاي 
همس��ايه، منطقه و اسالمي است. به عنوان مثال، 
كش��ورهاي منطقه آس��ياي مركزي و خاورميانه 
اشتراكات زباني بسياري دارند، پس، اين منطقه 
ماهيت��ي فراس��رزميني دارد و داراي پتانس��يل 

فراوان براي ايجاد پيوند بين كشورهاست. 
2. اي��ران با اس��تفاده از بس��تر س��ازمان هاي 
منطقه ي��ي و فرامنطقه يي مي تواند تعامل خود را 
با س��اير كش��ورها ارتقا دهد. براي مثال، كميته 
دايمي همكاري هاي اقتصادي سازمان كنفرانس 
اسالمي مي تواند محملي مناسب براي گسترش 
هم��كاري ميان كش��ورهاي اس��المي در عرصه 
اقتص��ادي باش��د. بنابراين، چنانچ��ه مزيت هاي 
اقتصادي كش��ورهاي اس��المي در كنار يكديگر 
ق��رار گي��رد، مي تواند ابزار مناس��بي براي ايجاد 
همگرايي در راس��تاي ش��كوفايي تمدن اسالمي 

باشد. 
۳. از راهكارهاي مناسب ديپلماسي اقتصادي 
ب��راي افزاي��ش اقت��دار اقتص��ادي، اس��تفاده از 
مدل ه��اي تجاري اس��ت ك��ه به س��ازوكارهاي 
بين المللي وابس��تگي نداشته باش��د. استفاده از 
پيمان هاي دوجانبه تجاري و ارزي با كشور هدف 
از روش هاي س��ودمند گس��ترش همكاري هاي 
اقتصادي اس��ت. از مزاياي اين روش مي توان به 
امكان تعيين ش��رايط خاص تجاري و دسترسي 

سريع به توافق نسبت به پيمان هاي چندجانبه و 
دسترسي سريع به بازارهاي جديد و تضمين شده 
اشاره كرد. توسعه پيمان هاي پولي براي استفاده 
از پول ه��اي محل��ي در تجارت بين كش��ورها و 
كنارگذاش��تن دالر از رون��د معام��الت خارجي 
كشور، سيستم تبادالت خارجي كشور را در برابر 

فشارهاي اقتصادي مقاوم مي سازد. 
4. س��رمايه گذاري ب��ر عل��وم و فناوري هاي 
نوين و موسس��ات دانش بني��ان از ديگر راه هايي 
اس��ت كه براي استحكام اقتصادي مي توان از آن 
اس��تفاده كرد. در حقيقت، نيازشناسي به موقع و 
تجاري س��ازي فناوري ها، پتانسيلي براي تقويت 
ديپلماسي اقتصادي و كاهش وابستگي هاي يك 
كش��ور- كه ممكن اس��ت در تحري��م آن را فلج 
كند- ايجاد مي كند. همچنين، سرمايه گذاري در 
حوزه هايي ب��ا فناوري باال و علوم جديد، فناوري 
نانو، دانش هس��ته يي و غيره، ع��الوه بر كاهش 
وابستگي هاي كش��ور، مي تواند نوعي بازدارندگي 

براي كشور مجهز به اين علوم ايجاد كند. 
5. ب��ا توجه به رون��د افزايش ميانگين س��ن 
جامع��ه، به نظر مي رس��د ديپلماس��ي اقتصادي 
كش��ور بايد به نيروي كار ج��وان و تحصيل كرده 
به عنوان پتانسيل بالقوه اقتصادي اهميت بسيار 
دهد و در سند ديپلماسي اقتصادي كه به عنوان 
نقش��ه راه اس��ت، بر ض��رورت ايجاد موسس��ات 
دانش بنيان و طرح هاي اشتغال زا تاكيد كند تا از 
ظرفيت نخب��گان فكري جامعه در جهت كاهش 
آس��يب پذيري اقتص��ادي و خودكفايي كش��ور 

استفاده شود. 
۶. با توجه به پيچيدگي و جهاني ش��دن چهره 
ديپلماس��ي در قرن 2۱م، كش��ور بايد نوع نگاه 
خود به پيرامون را به سمت شكل گيري اتحادها 
و ائتالف ها س��وق دهد. به واس��طه پيش��روبودن 
نظ��ام جمه��وري اس��المي اي��ران در تعامالت 
ضداس��تعماري و غيرعادالن��ه، در روابط خارجي 
ايران كش��ور با كش��ورهاي س��لطه گر درجه يي 
از تن��ش وج��ود دارد. در ديپلماس��ي اقتصادي، 
كش��ورها بايد نگاه »ائتالف جو« با درنظرگرفتن 
مواضع و منافع خود داش��ته باشند تا بتوانند در 
نابساماني هاي اقتصادي با تمركز بر آنها تعامالت 

خود را با كشورهاي ديگر ادامه دهند. 
7. ديپلماس��ي اقتصادي مي تواند با اس��تفاده 
از ظرفيت رس��انه يي و بهره مندي از ش��بكه هاي 
برون م��رزي، مانند: هيس��پان ت��ي وي، الكوثر و 
س��حر توانمندي هاي تجاري واقع��ي ايران را به 
دنيا نشان داده و با برندسازي كاالهاي ايراني در 
خارج و رفع تبليغات استكباري عليه ايران چهره 
واقعي جمهوري اسالمي ايران را نشان دهد تا از 
اين طريق ب��ه ايجاد بازارهاي جديد و ثبات آنها 

در كشورهاي هدف كمك كند. 
8. س��فارت خانه ها ب��ه عنوان منبع��ي بالقوه 
مي توانن��د با شناس��ايي ظرفيت ه��اي اقتصادي 
در كش��ور ميزبان زمينه هاي سرمايه گذاري هاي 
خارجي را براي كش��ور متبوع خود فراهم كنند. 
همچنين، زمينه فعاليت هاي اقتصادي گروه هاي 
مختلف اقتصادي و فرهنگ��ي را ايجاد كند؛ زيرا 
در اصل سفارت خانه ها معبري براي حضور اتباع 
كش��ور متبوع در كش��ور ميزبان هس��تند و لذا 
مي توانن��د از اين فرصت براي برقراري ارتباطات 
مس��تحكم اس��تفاده كنند تا در برابر شوك هاي 
اقتصادي خارجي واردش��ده ب��ر پيكره اقتصادي 
همچون؛ تحريم ه��ا بتوان با ش��ركاي راهبردي 
تجاري همچنان تعامالت اقتصادي را ادامه داد. 

۹. سازمان ها و گروه بندي هايي نظير اكو، دي 
8، اتحادي��ه اقيانوس هند و كنفرانس اس��المي 
به دليل توجه بيش��تر ب��ه همكاري هاي تجاري 
و درپيش گرفت��ن اقدام هاي عملي در اين زمينه 
و نيز داش��تن اعضاي مش��ترك كه در مجموع، 
روابط تج��اري ايران را با تمامي همس��ايگان به 
جز روسيه تنظيم خواهند كرد، سازوكار مناسبي 
ب��راي تعامل موثر و س��ودمند اقتص��اد ايران با 
اقتصادهاي جهاني محس��وب مي ش��وند. بر اين 
اس��اس، بايد بتوان از طريق اين سازوكار مهم در 
اختيار، راه ورود آس��ان ايران به اقتصاد جهاني را 

هموار كرد. 
به ط��ور كل��ي، مي ت��وان راهكاره��اي تقويت 
ديپلماس��ي اقتصادي در ابعاد مختلف )سياس��ي، 
بين المللي، اقتصادي و حقوقي( در جهت س��اخت 
تمدن نوين اسالمي را در شكلواره زير خالصه كرد: 

 نتيجه گيري
از بررسي و مقايسه مفاهيم دو واژه »تمدن« 
و »ديپلماس��ي اقتص��ادي« و تاكيد ب��ر ارتباط 
اي��ن دو حوزه ب��ا »اقتصاد مقاومت��ي«، مي توان 
دريافت كه حوزه ديپلماس��ي اقتصادي در واقع 
تقويت اقتصادي ريشه هاي تمدن اسالمي است؛ 
چراكه اقتصاد ركن ركين يك تمدن توانمند در 
عرصه جهاني است. ديپلماس��ي اقتصادي، ما را 
وارد فضاي��ي جديد مي كند ك��ه بايد از مرزهاي 
جغرافيايي، گذر و اقتصاد مستحكم تري را نسبت 
به گذش��ته پايه گذاري كنيم. به اين صورت، بايد 
در اي��ن راه آنقدر پيش رفت تا انقالب اس��المي 
بتواند س��ازنده ي��ك الگوي تمدن��ي منعطف در 
جهان باش��د. بر همي��ن اس��اس، راهكارهايي با 
رويكرده��اي سياس��ي، بين الملل��ي، اقتصادي و 
حقوق��ي در جهت تقويت ديپلماس��ي اقتصادي 
كشور ارائه شد. هدف ديپلماسي اقتصادي كشور 
بايد تسهيل دسترس��ي به بازارهاي بين المللي و 
ايج��اد ارتباطات تجاري براي داش��تن اقتصادي 
پوي��ا باش��د؛ به گونه يي كه اين ارتب��اط با هزينه 
كمتر و اثربخش��ي بيشتر تحقق يابد. نيل به اين 
هدف نيازمند حركتي جهادي است. در حقيقت، 
الزام به اتخاذ ديپلماسي اقتصادي فعال ضرورتي 
اجتناب ناپذير است و بدون ديپلماسي اقتصادي 
مناس��ب، ايران فرصت مقاوم سازي اقتصاد كشور 
در براب��ر تكانه ه��اي اقتصادي را براي س��اخت 

تمدن نوين اسالمي نخواهد داشت. 
منبع: شمس
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مردم راضي هستند يا نيستند؟ مساله اين است!

پاييز؛ بهترين زمان ارزيابي طرح جديد ترافيك
گروه راه و شهرسازي| آزاده كاري|

ط��رح جدي��د ترافي��ك تهران از آن دس��ت 
طرح هايي اس��ت كه به دليل فراگيري گسترده 
آن، بازتاب بسياري بين كارشناسان و شهروندان 
داشته و هنوز هم انتقادهاي زيادي به اين طرح 
وارد اس��ت. بيش از 40س��ال بود كه شهروندان 
تهراني به يك ش��يوه ترافيك��ي خو گرفته و آن 
را پذيرفته بودند تا اينكه محس��ن پورسيدآقايي 
معاون حمل و نقل ش��هرداري تهران زمس��تان 
سال گذشته زمزمه هاي تغيير طرح را آغاز كرد. 
بس��ياري اين طرح را نه طرح كارشناس��ان بلكه 
طرح ش��خصي پورسيدآقايي مي دانند كه سابقه 
يك طرح شكست خورده را نيز در كارنامه خود 

دارد. 
به گ��زارش »تعادل« تهران سال هاس��ت كه 
ازمعضل ترافيك رن��ج مي برد و تاكنون در هيچ 
دوره يي تدبير خاصي ب��راي كاهش اين معضل 
صورت نگرفته اس��ت. اما معاون كنوني شهردار 
تهران با ه��دف كاهش ترافيك اي��ن طرح را با 
وجود مخالفت ه��ا و انتقادهاي ف��راوان اجرايي 
ك��رد. عالوه بر اين مديران ش��هري انگيزه خود 
را برق��راري عدال��ت اجتماعي عن��وان و تاكيد 
مي كنند كه همه شهروندان بايد به طور يكسان 
حق استفاده از امكانات شهر را داشته باشند. هر 
چند اين ايده في نفسه درست است اما مسووليت 
مديريت شهري در شهري نظير تهران اين است 
كه تم��ام دغدغه خود را ص��رف مهار ترافيك و 
آلودگي هوا كند. اين درحالي است كه محتواي 
نس��خه اصالح شده طرح ترافيك به شكل فعلي 
كه مدنظر مديريت ش��هري است به منزله نصب 

قفل  دستي برجريان ترافيك خواهد بود. 
همانطور كه عنوان شد اين طرح از همان ابتدا 
مخالفاني داشت كه يكي از آنها پليس تهران بود 
و سردار محمدرضا مهماندار، رييس پليس راهور 
تهران انتقادات تندي به اين موضوع وارد كرد. از 
س��وي ديگر، از زمان طرح اين موضوع تا اجراي 
آن مدت زي��ادي نگذش��ت و در نتيجه يكي از 
انتقاده��ا اجراي با عجل��ه و زودهنگام طرح بود. 
بسياري از كارشناس��ان ترافيك معتقد بودند با 
توجه به اهميت و تاثيرگذاري طرح بهتر اس��ت 
بع��د از انجام تحقيقات و بررس��ي هاي گوناگون 
و س��ر فرصت انجام ش��ود ام��ا معاونت حمل و 
نقل بر اجراي آن اص��رار ورزيد و باالخره از 15 

ارديبهشت سال جاري اجراي آن آغاز شد. 

 اختالف بر سر نتايج طرح ترافيك جديد
سه ش��نبه اين هفته بعد از گذش��ت 3هفته 
از اجراي طرح جديد ترافيك، پورس��يدآقايي با 
حضور در صحن شوراي ش��هر به ارائه گزارشي 
درخصوص نتايج اجراي اين طرح پرداخت. قبل 
از ه��ر چيز بايد گفت، ارائه گزارش يك ماهه آن 
هم براي چني��ن طرحي چندان منطقي به نظر 
نمي رسد و حداقل 3ماه زمان نياز دارد كه بتوان 
نتاي��ج اجراي اين طرح را ارزيابي كرد. همانطور 
كه محس��ن هاش��مي رييس ش��وراي شهر نيز 
عنوان كرد در مهر ماه مي توان نتايج آن را مورد 

بررسي قرار داد. 
براس��اس گزارشي كه پورس��يدآقايي تشريح 
كرد، از زمان اجراي اين طرح در 3هفته گذشته 
از حجم ترافيك تهران در ساعات پيك ترافيك 
صبح و عصر كاسته شده است. معاون شهردار در 
بخشي از گزارش خود اظهار كرد:»اين مطالعات 
برحسب داده هاي نقشه هاي گوگل انجام شده و 
دريافتيم كه ميانگين درصد ازدحام اوج صبح از 
4.30درصد به 3.32درصد رس��يده و در ساعت 
اوج عصر نيز اين عدد از 10.71 به 6.82 رسيده 
اس��ت. تحليل نمودارها نشان مي دهد كه عالوه 
بر كاهش زمان س��فر با كاه��ش تغييرات زمان 
سفر بين بيشترين و كمترين متوسط زمان سفر 
و همچني��ن كاهش زمان س��فر در بزرگراه هاي 
مرز زوج و فرد نيز روبه رو هس��تيم. عالوه بر اين 
گزارش هايي كه مستند به سيستم جي پي اس 
اتوبوس هاست نشان مي دهد در خطوطي كه به 
هر نحوي در بخش��ي از مح��دوده طرح ترافيك 
ت��ردد دارد، زمان س��فر ح��دود 3درصد كاهش 
يافته است و تقاضاي سفر افزايش يافته است كه 
در موارد زيادي تقاضا براي اعزام اتوبوس فراتر از 

زمان بندي مقرر هم ثبت شده است.«
پورس��يدآقايي در ش��رايطي اين آمار و ارقام 
را مط��رح مي كن��د كه نظر اعضاي ش��ورا مغاير 
با آن اس��ت. ب��ه گفته محم��د عليخاني، رييس 
كميس��يون حمل و نقل و ترافيك شوراي شهر 
سازمان بازرسي ش��هرداري در خصوص اجراي 
ط��رح ترافيك جديد گزارش��ي تهي��ه كرده كه 
نش��ان مي دهد، ش��هروندان از نحوه اجراي اين 

طرح ناراضي هستند. 
البته عليخاني توضيحات بيشتري از گزارش 
سازمان بازرسي ش��هرداري ارائه نكرد اما اظهار 
كرد كه ارزياب��ي از عملكرد 3هفته يي اين طرح 

كه گفته مي ش��ود مش��كل ترافي��ك و آلودگي 
هوا را حل كرده، علمي نيس��ت و ش��وراي عالي 
ترافيك ني��ز زمان 6 ماهه را ب��راي ارزيابي اين 
طرح تعيين كرده اس��ت زيرا مشخص است يك 

طرح 3هفته يي آثارش مشخص نمي شود. 

 هجوم موتورسيكلت ها به طرح ترافيك
پورسيدآقايي در مصاحبه هاي قبلي خود درباره 
نگراني بابت هجوم موتورسيكلت ها به داخل محدوده 
با اجراي طرح جديدگفته بود: »هيچ ادله يي نداريم 
كه با اجراي اين طرح ورود موتورس��يكلت بيش��تر 
ش��ود چراكه ورود به محدوده طرح جديد، ارزان تر 
و راحت تر ش��ده اس��ت ضمن اينكه كشش موتور 
س��يكلت بيشتر از ش��رايط فعلي نيس��ت در عين 
حال افرادي كه در گروه برتر سهميه بگيرها بودند، 
موتورسيكلت سوار نيستند و اين قشر برترك موتور 
س��وار نمي شوند، پس در قشر مردمي هم كه پيش 
از اين براي دسترسي به محدوده موتورسيكلت اخذ 
مي كردند نيز تقاضا زياد نمي شود چراكه دسترسي 
بهتري دارند.« صحبت هاي روز سه ش��نبه عليخاني 

اين اظهارنظر را رد كرد.

ب��ه گفته عليخاني از زم��ان اجراي اين طرح 
شاهد تردد بي رويه موتورسواران به داخل طرح 
بوده اي��م. ام��ا نكته مهم و قابل تامل اين اس��ت 
كه ش��هرداري تهران هيچ فك��ري براي كنترل 
موتوره��اي ارزان قيمتي كه جريمه آنها بيش از 

قيمت كارخانه است، نكرده است. 
س��ال گذش��ته بود ك��ه كميس��يون عمران 
شوراي شهر تهران از تاييد و آماده شدن اليحه 
الزام ص��دور مجوز براي تردد موتورس��يكلت ها 
در مح��دوده ط��رح ترافيك خب��ر داد و گفت: 
ب��ا توجه به حج��م آاليندگي موتورس��يكلت ها 
محدوديت هاي��ي براي تردد آنه��ا ايجاد خواهد 
ش��د. بر اين اس��اس قرار بود تعرفه صدور مجوز 
طرح ترافيك براي موتورسيكلت هاي انژكتوري 
10درص��د و موتورس��يكلت هاي كاربراتوري نيز 
20درصد مبلغ تعيين  ش��ده ب��راي صدور مجوز 

هر دستگاه خودرو در سال ۹6 باشد. 
 اما بررسي اين اليحه در صحن شوراي شهر 
بي حاش��يه نبود، بطوري كه ب��ه اعتقاد برخي از 
اعضاي شوراي شهر اين تصميم نمي تواند دردي 
از موضوع آلودگي هوا و ترافيك تهران حل كند. 
يك��ي از داليل آنها براي اي��ن مخالفت اين بود 
كه اغلب كس��اني كه از موتورس��يكلت استفاده 
مي كنند، از اقش��ار ضعيف جامعه هس��تند كه 
موتورس��يكلت وسيله كار و امرار معاش آنهاست 
و نمي توان با اين كار آنها را تحت فشار گذاشت. 
از طرف ديگ��ر اين اعم��ال محدوديت براي 
موتورس��يكلت هاي كاربراتوري كارس��از نيست 
و باي��د جل��وي تولي��د و ش��ماره گذاري آنه��ا 
گرفته ش��ود و ب��ا ارائه تس��هيالت زمينه خريد 
موتورس��يكلت هاي برقي و انژكتوري براي افراد 
فراهم ش��ود. موضوعي كه اگرچه مدتي توس��ط 
كميت��ه محيط زيس��ت ش��وراي ش��هر تهران 
پيگيري ش��د به داليل مختلف اجرايي نش��د و 
اين كميته تنها توانس��ت جلو شماره گذاري هاي 

جديد را بگيرد. 
در طرح جديد عوارض ورود به محدوده طرح 
ترافيك كه قرار است دارندگان موتورسيكلت ها 
پرداخت كنند كمتر از روزانه 800 تومان تعيين 
شده و قرار نيست كه موتورسواران بهاي زيادي 
را بپردازند. بايد گف��ت كه اين طرح فقط بحث 
زيس��ت محيطي و ترافيكي دارد. موتورسوار در 
اين طرح باي��د معاينه فني بگيرد و موتورش به 

سن فرسودگي نرسيده باشد. 
درحال حاضر بسياري از موتورسواران بعد از 

توقيف موتورسيكلت به علت اينكه ميزان جرايم 
بيش از قيمت موتورسيكلت است براي ترخيص 
اق��دام نمي كنن��د و به جاي آن موتورس��يكلت 
جدي��د مي خرند. در اين ش��رايط و نبود نظارت 
كافي بر موتورسيكلت ها در شهر، حضورشان در 
محدوده طرح ترافيك طبيعي به نظر مي رسد. 

همچنين معاون ش��هردار در هن��گام قرائت 
گ��زارش خود تاكيد داش��ت كه ط��رح ترافيك 
جدي��د با برابر كردن قيمت ه��ا بين خودروهاي 
عموم م��ردم با ارگان ها و دس��تگاه هاي اجرايي 
يك گام بزرگ بي سابقه در راستاي ايجاد عدالت 
اجتماعي و رفع تبعيض ها بوده است. اما در واقع 
بس��ياري از س��هميه هاي قبل��ي در طرح جديد 
پابرجاس��ت و چندان نمي توان به درس��تي اين 

ادعا را باور كرد. 

 تعليق از كار مدير مخالف طرح 
در ط��رح اوليه قرار بود مح��دوده زوج و فرد 
نيز داخل طرح قرار گيرد. در اين طرح محدوده 
س��ابق طرح ترافيك ب��ه نام »محدوده س��بز« 
نام گذاري ش��ده و محدوده زوج و فرد كه طرح 
كاهش در آن اجرا مي ش��ود نيز »محدوده آبي« 

نام گذاري شده بود. 
بر اين اس��اس طرح زوج و فرد حذف ش��ده 
و كس��اني كه وارد محدوده آبي مي ش��دند بايد 
هزينه آن را پرداخ��ت مي كردند. اما انتقادها به 
اين قس��مت از طرح آنقدر زياد بود كه معاونت 
حمل و نقل عقب نش��يني كرد و قرار شد تا سه 
ماه بعد از اجراي ط��رح ترافيك جديد، گزارش 
عملك��رد به ش��وراي عالي ترافيك ارائه ش��ود و 
اگر نتايج طرح از نظر كاهش ترافيك و آلودگي 
هوا براي ش��وراي عالي ترافيك قانع كننده بود، 
مح��دوده ط��رح زوج و فرد هم به اج��راي اين 
طرح ترافيك جديد اضافه مي شود اما در اليحه 
شوراي شهر ارقام عوارض در محدوده زوج و فرد 

تصويب شده است. 
البته معاون شهردار آنقدر به صحت و درستي 
ط��رح پيش��نهادي خ��ود ايم��ان دارد كه يكي 
از مديران خ��ود را كه مخالف ط��رح مورد نظر 
بوده از كار تعليق كرده اس��ت. اين مورد را الهام 
فخاري در صحن شورا نيز تاييد كرد و گفت: يك 
نفر در مجموعه معاونت حمل و نقل ش��هرداري 
تهران به علت مخالفت با طرح ترافيك جديد به 
دستور پورسيدآقايي تعليق شده است. به گفته 
اين عضو كميسيون فرهنگي و اجتماعي شوراي 
ش��هر تهران، منتقدان ط��رح ترافيك جديد در 

مجموعه معاونت حمل و نقل حذف شده اند. 
الهام فخاري از منتقدان طرح ترافيك جديد 
اس��ت. او درباره گزارش معاونت حمل و ترافيك 
درخصوص نتايج طرح ترافيك جديد اظهار كرد: 
اين ش��يوه ارزيابي مورد انتقاد است و نمي توان 
اينگونه نظرسنجي ها و سنجش ها را مورد تاييد 
قرار داد. اينگونه ارزيابي ها زير س��ئوال اس��ت و 
نمي توان اقدامات انجام ش��ده از س��وي معاونت 
حمل و نق��ل ترافيك در اجراي طرح ترافيك را 
ارزيابي كرد چراكه در اينگونه سنجش ها اصول 

حرفه يي رعايت نشده است. 
ب��ه گفت��ه او، ما نباي��د بس��ياري از كارها را 
منتس��ب به خودمان بداني��م و بگوييم با اجراي 
ط��رح جدي��د ترافي��ك آلودگي ه��وا و ترافيك 
كاهش پيدا كرده است چراكه در هفته هاي اخير 
شاهد نزوالت آسماني بوده ايم و همچنين در اين 
ايام مدارس تعطيل بوده اند. اينگونه ارزيابي ها در 
خصوص اقدامات شهرداري به سابقه گذشته بر 
مي گردد و به دوراني كه مديريت ش��هري سابق 
فعاليت مي كرد. در اين دوره از مديريت ش��هري 
اينگونه ارزيابي ها مورد تاييد اعضاي شوراي شهر 

تهران نيست. 
فخاري گفت: در ارزيابي كه توس��ط معاونت 
حمل و نقل و ترافيك انجام ش��ده است، عنوان 
ش��ده كه همه از طرح راضي هس��تند و اينگونه 
به نظر مي رس��د كه ظاهرا مع��اون حمل و نقل 
و ترافي��ك اطالع��ي از نارضايتي ش��هروندان از 
اجراي طرح ندارن��د. درحالي كه معاونت حمل 
و نق��ل و ترافي��ك اعالم مي كند كه س��امانه يي 
براي پاسخگويي به شهروندان درخصوص طرح 
ترافيك طراحي ش��ده بايد به اين موضوع اشاره 
ش��ود كه كسي در خصوص اين سامانه پاسخگو 

نيست. براي اجراي يك طرح بايد زيرساخت هاي 
آن فراهم ش��ود و ما اميدوار بوديم كه با اجراي 
طرح ترافيك جديد زيرساخت هاي حمل و نقل 
عمومي در بخش هاي مترو، اتوبوس و تاكس��ي 

گسترش پيدا كند. 
كامبيز مصطفي پور، كارش��ناس ش��هري در 
گفت وگو با تعادل اظه��ار كرد كه يك ماه زمان 
مناسبي براي ارزيابي طرح جديد نيست. ضمن 
اينكه اي��ن طرح در روزه��اي تعطيلي مدارس، 
 فص��ل امتحانات و نيز در م��اه رمضان كه ميزان 
ت��ردد و رف��ت و آمدها كاه��ش مي يابد اجرايي 
ش��ده اس��ت در واقع بهترين زمان براي ارزيابي 
اين طرح فصل پاييز اس��ت و باي��د تا آن موقع 

صبر كنيم. 

 نبود زيرساخت هاي الزم 
مصطفي پور معتقد است هر چند اين طرح 
براي ايجاد عدالت بين شهروندان اجرايي شده 
ت��ا بتوانند با پرداخت هزينه هاي تعيين ش��ده 
وارد طرح ش��وند، اما خود اين موضوع را قابل 

نقد مي داند.
او در اين باره گفت: همه شهروندان توانايي 
پرداخت هزينه هاي مربوطه و ورود به محدوده 
طرح را ندارند و اي��ن خود يك تبعيض جديد 
است زيرا فقط اقش��ار پر درآمد مي توانند وارد 
اين طرح ش��وند. ام��ا بايد گف��ت، تبعيض در 
شهري مانند تهران اجنتاب ناپذير است و فقط 
محدود به طرح ترافيك نمي شود. ساختار شهر 
به گونه يي اس��ت كه تبعيض در همه بخش ها 
وجود دارد در ش��هري كه ش��مال و جنوب آن 
تف��اوت معناداري دارد، نمي توان انتظار عدالت 
همه جانبه را داش��ت. ش��هرداري ب��راي ايجاد 
عدالت بايد به س��متي ب��رود كه در بخش هاي 
ديگر مانند خدمات و نيز توس��عه حمل و نقل 
عموم��ي دراين بخش ه��ا، توجه بيش��تري به 

مناطق جنوبي شهر داشته باشد. 

اين كارش��ناس ش��هري نبود زيرساخت هاي 
الزم را از ديگ��ر مش��كالت اين طرح عنوان كرد 
و گفت: بايد توجه داشت كه قبل از اجراي طرح 
جديد بايد زيرس��اخت هاي آن را فراهم كرد كه 
اين تاكنون اين اتفاق به طور كامل نيفتاده است. 
ظرفيت پايين مترو و اتوبوس��راني از مش��كالت 
اساسي است كه بايد به آن پرداخته شود. چراكه 
با اجراي طرح قطعا عده يي به سمت استفاده از 
وسايل حمل و نقل عمومي سوق داده مي شوند 
كه اكنون گنجايش پاسخگويي به نياز آنها وجود 
ن��دارد. نياز فوري تهران ب��ه تامين 2هزار واگن 
مترو و دس��ت كم 3هزار دستگاه اتوبوس حاكي 
از اين است كه هر گونه افزايش تقاضا براي اين 

ناوگان بي پاسخ خواهد ماند. 
وي ادام��ه داد: از س��وي ديگ��ر ب��ه لح��اظ 
شهرسازي يك پراكندگي در سطح شهر داريم و 
اين پراكندگي ميزان سفرها را افزايش مي دهد. 
بنابراين بهترين نس��خه اين است كه تهران بايد 
به سمت ش��هر الكترونيك برود تا نيازي به اين 
همه تردد در سطح شهر نباشد و از حجم سفرها 

كاسته شود. 
زه��را صدراعظ��م نوري، رييس كميس��يون 
سالمت و محيط زيس��ت شوراي شهر تهران از 
موافق��ان طرح و گزارش معاون��ت حمل و نقل 
اس��ت. او در اين باره گفت: مح��ل كار خانواده 
م��ن در محدوده طرح ترافيك اس��ت و با وجود 
اينكه قبل از اجرا به اين طرح انتقاداتي داشتند 
ام��ا اكنون رضايت خودش��ان را اعالم مي كنند 
و مي گوين��د ترافيك به مي��زان زيادي در مركز 
شهري كاهش پيدا كرده است. از معاونت حمل 

و نقل مي خواهم كه به  صورت دوره يي گزارش ها 
 وارزيابي ه��اي خ��ود را از اي��ن طرح به ش��ورا 

ارائه دهند. 
ن��وري گفت: كاهش مدت زمان ورود خودرو 
يعن��ي كاهش خ��روج آالينده از خ��ودرو و در 
نتيج��ه كاهش آلودگ��ي هوا ك��ه در اين طرح 

محقق شده است. 
چن��د روز پيش نيز دكتر عباس شاهس��وني، 
سرپرس��ت گروه س��المت هواي مركز س��المت 
محي��ط و كار وزارت بهداش��ت در گفت وگويي 
اع��الم ك��رد كه ط��رح ترافيك جديد پيوس��ت 
س��المت ن��دارد، او تاكي��د كرد كه الزم اس��ت 
مس��ووالن ش��هري اين موضوع را از طريق يكي 
از دانشگاه هاي علوم پزش��كي مستقر در تهران 
ارزياب��ي كنند تا اث��رات مثبت و منف��ي آن بر 

سالمت مشخص شود. 
اين درحالي اس��ت ك��ه در تمام دنيا پيش از 
اج��راي طرح هاي مختلف ب��ه خصوص حمل و 
نقل كه تاثير زيادي بر سالمت شهروندان دارند، 
پيوست سالمت در نظر گرفته مي شود. بنابراين 
بايد اين طرح در شوراي سالمت و امنيت غذايي 
استان تهران مطرح شود و مسووالن شهري اين 
موض��وع را از طريق يكي از دانش��گاه هاي علوم 
پزش��كي مستقر در تهران ارزيابي كنند تا اثرات 

مثبت و منفي آن بر سالمت تعيين شود. 

 نكات منفي طرح فراموش نشود
س��عيد سادات نيا، ديگر كارشناس شهري نيز 
در گفت وگ��و با »تعادل« در اين باره اظهار كرد: 
در اينكه ش��يوه قبلي طرح ترافيك اش��تباه و بر 
پاي��ه رانت بود هيچ ش��كي وجود ن��دارد و بايد 
تغيير مي ك��رد. طرح جديد را هم قبول دارم اما 
نمي ت��وان منكر نكات منف��ي و كمبودهاي اين 
طرح ش��د. به نظر من گزارش معاون ش��هردار 
دور از واقعي��ت نبود. خود من نيز به اين نتيجه 
رسيدم كه ترافيك تهران در نقاط مركزي تغيير 
محسوس��ي يافته و گويي تعادل بيشتري برقرار 
ش��ده و ترافيك شهر به س��مت درستي هدايت 

مي شود. 
اين كارشناس شهري درباره نقاط ضعف اين 
طرح گفت: با گذش��ت يك م��اه از اجراي طرح 
هنوز براي مردم ش��فاف نيس��ت و ش��هروندان 
نمي دانن��د چگونه باي��د دراجراي اي��ن طرح با 
شهرداري همراه شوند. مردم بايد حس كنند كه 
اي��ن روش به نفع آنهاس��ت و در نهايت ترافيك 
كمت��ر،  ه��واي پاك ت��ر و اتالف وق��ت كمتري 
خواهن��د داش��ت. در اين صورت م��ردم همراه 
شهرداري خواهند شد. از سوي ديگر شهرداري 
نيز مي تواند بخش��ي از هزينه هاي خود را از اين 

راه تامين كند. 
س��ادات نيا با تاكي��د بر اينكه باي��د مردم را 
نس��بت به مزاياي طرح آگاه كرد،  گفت: واقعيت 
اين اس��ت كه ته��ران ديگر جايي ب��راي فروش 
ن��دارد و نمي ت��وان ش��هر را با ف��روش تراكم و 
هولوگ��رام اداره كرد. بنابراين ش��هرداري چاره 
ن��دارد جز اينكه هزينه ش��هر را از مردم بگيرد. 
در واقع كس��اني كه مي خواهن��د وارد محدوده 
پرترافيك ش��هر شوند بايد هزينه آن را بپردازند 
همين طور كساني كه قصد ورود به بزرگراه ها را 

دارن��د نيز بايد هزين��ه آن را پرداخت كنند اين 
روش��ي است كه در دنيا مرسوم است. بايد براي 
مردم نمونه هاي موفق را توضيح داد و نتايج آن 

را براي آنها برشمرد. 
او ادام��ه داد: ع��الوه بر اي��ن توضيحات بايد 
به ش��هروندان اط��الع دادكه مالي��ات و عوارض 
دريافتي از آنها در كدام بخش ها هزينه مي شود. 
باي��د يك بس��ته كامل از حم��ل و نقل عمومي 
داش��ته باش��يم تا مردم حاضر ب��ه پذيرش اين 
موضوع شوند. در واقع بهتر آن است كه كه اين 
موضوع انعطاف پذير ش��ود تا مردم هم بتوانند با 
آن همراه ش��وند. سادات نيا تاكيد كرد: مديران 
ش��هري بايد برنامه ه��اي خود را ب��راي مردم 
توضيح دهند و بگويند كه براي 5 س��ال آينده 
تهران چه برنامه ي��ي دارند و حتي برآوردي از 
هزينه هاي زندگي در شهر به مردم ارائه كنند 
تا كس��اني كه توانايي مالي زندگي در شهر را 
ن��دارد به تدريج بتوانند مح��ل زندگي خود را 
تغيي��ر داده و به ش��هرهاي كوچك ت��ر بروند. 
چنانچه بي برنامگي 15س��ال اخي��ر در تهران 
ادامه پيدا كند آن وقت شاهد فضاي به مراتب 

بدتري از امروز خواهيم بود. 
وي ادام��ه داد: همانطور كه عنوان كردم اين 
طرح بايد انعطاف پذير ش��ود و م��ردم بدانندكه 
مكانيسم هاي اشتباه به نفع حقوق عمومي اصالح 
خواهد ش��د. يعن��ي تهران از ش��هر اقتدارگراي 
فرمايشي به يك ش��هر مردم دار پاسخگو تبديل 
مي ش��ود. در مجموع چنانچه مواردي كه به آنها 
اش��اره كردم دراين طرح پياده شود قطعا آينده 

خوبي براي شهر و شهروندان خواهد داشت.

آيين نامه تاكسي هاي اينترنتي 
در شوراي عالي ترافيك

مع��اون حمل ونق��ل و ترافيك ش��هرداري تهران 
ب��ا بيان اينك��ه آيين نامه تاكس��ي هاي اينترنتي براي 
تصويب به ش��وراي عالي هماهنگ��ي ترافيك مي رود، 
گفت: : اين آيين نامه در ش��وراي عالي ترافيك كشور 
تصويب مي ش��ود، درنتيجه اگر تاكسي هاي اينترنتي 
از آيين نامه پيروي نكنند؛ دادس��تاني مي تواند جلوي 

كارشان را بگيرد. 
ب��ه گ��زارش ايلنا، محس��ن پورس��يدآقايي معاون 
حمل ونقل و ترافيك شهرداري تهران در رابطه با آخرين 
اقدامات اين معاونت براي تهيه آيين  نامه تاكس��ي هاي 
اينترنت��ي ازجمله اس��نپ و تپس��ي گف��ت: آيين نامه 
پيش��نهادي ما چهارش��نبه )امروز( در ش��وراي عالي 

هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور بررسي مي شود. 
وي ادامه داد: آيين نامه يي توسط معاونت حمل ونقل 
و ترافيك ش��هرداري تهران با مش��اركت شوراي عالي 
هماهنگي ترافيك شهرهاي كشور تهيه و به اين شورا 
ارائه شده اس��ت. جزييات اين آيين نامه هم در صورت 
لزوم، توسط دبيرخانه شوراي عالي هماهنگي ترافيك 

اعالم خواهد شد. 
معاون ش��هردار در تش��ريح جزييات اين آيين نامه 
گف��ت: اين آيين نامه براي همه تاكس��ي هاي اينترنتي 
تدوين شده است. براساس آن مشخص خواهد شد كه 
تاكس��ي هاي اينترنتي چطور مجوز گرفته و اين مجوز 
بايد از س��وي كدام نهاد صادر شود. همچنين براساس 
اين آيين نامه مشخص شده كه خودروهايي كه توسط 
تاكس��ي هاي اينترنتي به كار گرفته مي شوند بايد چه 
ضوابطي داش��ته باش��د. وي در پاسخ به اينكه احتمال 
دارد تاكس��ي هاي اينترنتي زير بار اين آيين نامه نرود، 
گفت: اين آيين نامه در ش��وراي عالي ترافيك كش��ور 
تصويب مي ش��ود، درنتيجه اگر تاكس��ي هاي اينترنتي 
از آيين نام��ه پيروي نكنند دادس��تاني مي تواند جلوي 
كارش��ان را بگي��رد. الزم به ذكر اس��ت در حال حاضر 
تاكس��ي هاي اينترنت��ي بدون هي��چ آيين نامه و مجوز 
مش��غول به كار هستند، در س��طح شهر تبليغ كرده و 

ميزان درآمد آنها مشخص نيست. 

بررسي قرارداد ساخت 630 
واگن مترو با حضور چيني ها

مديركل دفتر حمل ونقل ريلي درون شهري سازمان 
شهرداري ها از بررسي مفاد قرارداد ساخت 630 دستگاه 
واگن مترو براي تهران خبر داد و گفت: با شفاف سازي 
مف��اد اين قرارداد تا دو هفته آتي ق��رارداد نهايي براي 
امضا و در نهايت آغاز پروسه ساخت آماده خواهد شد. 

به گزارش ايس��نا، مناقصه واگذاري س��اخت 630 
دس��تگاه واگن مترو براي تهران در اسفندماه سال ۹6 
نهايي ش��د كه طبق آن يك ش��ركت چيني به همراه 
ش��ريك ايراني برنده نهايي اين مناقصه ش��دند و مفاد 
اين ق��رارداد با حضور اين ش��ركت ها و مديركل دفتر 
حمل ونقل ريلي درون ش��هري س��ازمان شهرداري ها و 

دهياري هاي كشور مورد بررسي و توافق قرار گرفت. 
حس��ين رجب صالحي- مديركل دفتر حمل ونقل 
ريلي درون شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي 
كش��ور در گفت وگ��و با ايس��نا ب��ا بيان اينك��ه پروژه 
2000دستگاه واگن مترو مصوب شوراي اقتصاد گفت: 
از اين 2000 دستگاه واگن مترو، 1050 دستگاه براي 
تهران اس��ت كه در فاز اول براي تهران 630 دستگاه را 

در نظر گرفته ايم. 
وي ادامه داد: پس از برگزاري مناقصه، س��ازندگان 
نهاي��ي اين 630 دس��تگاه واگن مترو تهران ش��ركت 
CRC چين و واگن سازي تهران انتخاب شدند و چون 
مي بايس��ت اين قرارداد از محل فايناس تامين ش��ود، 
شركت نورينكو چين نيز مسووليت تامين فايناس اين 
قرارداد را برعهده گرفت. مديركل دفتر حمل ونقل ريلي 
درون شهري سازمان شهرداري ها و دهياري هاي كشور 
با اش��اره به اينكه بايستي در اين قرار داد به 55 درصد 
توليد داخل برس��يم، گفت: در جلس��اتي كه با شركت 
CRC چين برگزار مي كنيم قصد شفاف س��ازي مفاد 
اين قرارداد را داريم و اگر مش��كل خاصي نباش��د تا دو 
هفته آتي ق��رارداد نهايي براي امض��ا و در نهايت آغاز 

پروسه ساخت آماده خواهد شد. 

خودروهاي 92 از امسال 
مشمول معاينه فني شدند

رييس ستاد معاينه فني شهرداري تهران از مراجعه 
۹2 هزار خودرو براي دريافت معاينه فني برتر خبر داد. 
به گزارش ايس��نا، نواب حسيني منش در مورد 
برقرار شدن وضعيت عادي در مراكز معاينه فني و 
كم ش��دن مدت انتظار گفت: طي 2 ماهه ابتدايي 
س��ال به علت آنكه خودروهاي توليد سال ۹2 نيز 
مشمول اخذ معاينه فني شده و همچنين مراجعه 
خودروها براي دريافت معاينه فني برتر شاهد ايجاد 
ازدحام و مراجعه زياد همش��هريان به برخي مراكز 
معاينه فني بوديم كه طبيعتا صف انتظار را طوالني 
كرده بود. به همين دليل نسبت به افزايش ساعت 
كاري و ش��يفت بندي مراكز و همچنين استقرار 3 
واحد معاينه فني سيار سعي كرديم هر چه بهتر به 

مراجعات شهروندان پاسخ دهيم. 
وي با بيان اينكه شهروندان مي توانند با ارسال 
ع��دد »1« ب��ه س��امانه 2000112 از طول صف 
مراك��ز معاين��ه فني باخبر ش��ده و بر اس��اس آن 
حضور خود را تنظيم كنند، گفت: خودروها كامال 
به صورت اختياري در صورت داش��تن شرايط فني 
الزم مي توانند نس��بت به گرفت��ن معاينه فني كه 
آاليندگي خودرو را در دو دور موتور آرام و 2500 
دور در دقيقه اندازه گي��ري مي كند، اقدام كنند تا 
از تخفي��ف 20 درص��دي ورود به مح��دوده طرح 

ترافيك بهره مند شوند. 
رييس ستاد معاينه فني شهرداري تهران با بيان 
اينكه از ابتداي اجراي طرح معاينه فني برتر حدود 
۹2هزار دس��تگاه خودرو معاينه فني برتر دريافت 
كرده اند گفت: 40هزار دستگاه خودرو با سن توليد 
كمتر از 4سال نيز بدون داشتن الزام قانوني و تنها 
ب��راي تخفيف 20 درصدي توانس��تند معاينه فني 

خود را دريافت كنند. 

اخبار

سعيد سادات نيا، كارشناس شهري:
با گذشت يك ماه از اجراي طرح هنوز براي مردم شفاف 

نيست و شهروندان نمي دانند چگونه بايد دراجراي اين طرح با 
شهرداري همراه شوند. مردم بايد حس كنند كه اين روش به 

نفع آنهاست و در نهايت ترافيك كمتر،  هواي پاك تر و اتالف 
وقت كمتري خواهند داشت. در اين صورت مردم همراه 

شهرداري خواهند شد. از سوي ديگر شهرداري نيز مي تواند 
بخشي از هزينه هاي خود را از اين راه تامين كند

                                                                                                      

كامبيز مصطفي پور، كارشناس شهري:
همه شهروندان توانايي پرداخت هزينه هاي مربوطه و ورود به 

محدوده طرح را ندارند و اين خود يك تبعيض جديد است زيرا 
فقط اقشار پر درآمد مي توانند وارد اين طرح شوند. اما بايد گفت، 
تبعيض در شهري مانند تهران اجنتاب ناپذير است و فقط محدود به 

طرح ترافيك نمي شود. ساختار شهر به گونه يي است كه تبعيض در 
همه بخش ها وجود دارد در شهري كه شمال و جنوب آن تفاوت 

معناداري دارد، نمي توان انتظار عدالت همه جانبه را داشت
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پياده روي بي پايان در يك اتاق در دنياي واقعيت مجازي
گيزمگ  

دانش��مندان علوم رايانه، روش��ي را براي فريب 
دادن كارب��ران واقعيت مجازي اب��داع كرده اند كه 
كاربر تصور مي كند در دنياي مجازي به هر سمتي 
كه دلش مي خواهد م��ي رود، اما در واقع همه بازه 
حركتي وي در يك محيط دايره يي است. واقعيت 
مجازي براي غرق ش��دن در يك دنياي بي انتها كه 
به نظر مي رسد تا هميشه ادامه دارد، عالي است. اما 
مشكل اين است كه شما سه گام برداشته و به ديوار 

اتاق برخورد مي كنيد.
اكنون دانش��مندان علوم رايانه ب��راي حل اين 

معضل، يك سيستم ايجاد كرده اند كه مي تواند شما 
را در يك محيط دايره وار در دنياي واقعي بچرخاند، 
در حالي كه فكر مي كنيد كه فاصله هاي بيشتري را 

در دنياي مجازي طي مي كنيد.
بح��ث حركت در دني��اي واقعيت مجازي يكي 
از مش��كالت كليدي همراه اين فناوري است و در 
ح��ال حاضر اكثر بازي ها و ويديوها به دليل همين 
محدوديت، ش��ما را از مكاني به مكان ديگر منتقل 
مي كند. تاكنون ايده هاي فيزيكي خالقانه ش��امل 
صندلي ه��اي  و   »Virtuix Omni« تردمي��ل  
ايستاده و معلق مانند »AxonVR« و چكمه هايي 

مانن��د »Taclim« ي��ا كفش الكتريك��ي و البته 
مكان هاي��ي مانن��د »Zero Latency« كه يك 
فضاي ب��زرگ براي جس��ت وجوي دنياي واقعيت 
مجازي را فراهم مي كند، براي حل اين مش��كل به 

كار گرفته شده اند.
اين سيس��تم جديد كه توس��ط دانش��مندان 
 Stony( »علوم رايانه از دانش��گاه »استوني بروك
 )Nvidia( »و ش��ركت هاي »انويدي��ا )Brook
و »ادوب« )Adobe( توس��عه يافت��ه ب��ه ط��رز 
ش��گفت آوري س��اده اما موثر اس��ت، كه براساس 
تغيير ناگهاني در ديد انسان ساخته شده است. ديد 

چشم هاي ما بين نقاط مش��خص و قابل توجه به 
سرعت جابه جا مي شود و حركات سريعي را انجام 
sa c )يي دهد كه به عنوان حركت جهشي چشم 

cades( ش��ناخته مي ش��ود. يك حركت جهشي 
چش��م به حركت ناگهاني و همزمان هر دو چشم 
در يك راستا بين يك يا چند لحظه سكون چشم 
اطالق مي شود. اين حركت ناگهاني از نظر معنايي 
در مقابل حركت دنبال كردن هموار چشم تعريف 
مي شود. مغز ما براي حفظ جهت و فهم تصوير، به 
شكل لحظه يي سيگنال هاي بصري را در طول اين 

حركات ناديده مي گيرد.
انس��ان و بس��ياري از حيوان��ات در مواجهه با 
يك صحنه خاص، صحنه را با چش��مان ثابت نگاه 
نمي كنن��د، بلكه چش��م بر روي صحنه ش��روع به 

حركت هاي ناگهاني مي كند تا تمام قس��مت هاي 
حاوي اطالعات مهم را ثبت كند. مغز از روي همين 
اطالعات جمع آوري ش��ده، نقش��ه يي سه بعدي و 
ذهني از صحنه ايجاد مي كند. محققان در توسعه 
اين سيس��تم از همين لحظات حركات جهش��ي 
چش��م كه كوري موثر نيز ناميده مي ش��ود، بهره 
گرفته اند. يك هدس��ت واقعيت مجازي با فناوري 
رديابي چش��م منطبق شده اس��ت و هر زمان كه 
سيستم ناديده گرفتن سيگنال بصري توسط مغز 
را شناسايي مي كند، هدست، دوربين مجازي را به 
آرامي مي چرخاند. اين كار باعث مي شود كه كاربر 
فريب بخورد و به ش��كل ناخودآگاه در يك محيط 
داي��ره وار بچرخد، در حالي كه تصور مي كند به هر 

سمتي كه دلش مي خواهد مي رود. 

رويداد

»كوالكام« تراشه مخصوص 
واقعيت مجازي ساخت

انگج�ت  ش��ركت كوالكام تراش��ه يي مخصوص 
هدست هاي واقعيت مجازي و واقعيت افزوده ساخته 
كه قدرت ش��خص ص��وت و تصويري باالي��ي دارد.  
تراشه هاي اس��نپ دراگون متعلق به شركت كوالكام 
در دس��تگاه هاي مختلف از موبايل و لپ تاپ گرفته تا 

هدست هاي واقعيت مجازي به كار مي روند. 
اين ش��ركت به تازگي تراش��ه XR1 را س��اخته 
 كه نخس��تين پلتف��رم مخص��وص واقعي��ت ممتد
 )XR Extended Reality )XR( platform(
اس��ت. اين يك تراش��ه مخصوص براي هدست هاي 
 XR1 واقعيت مجازي و واقعيت افزوده اس��ت. تراشه
در دستگاه هاي موجود در بازار به كار مي رود و قدرت 
پخش با كيفيت صوتي و بصري را همراه كنترل هاي 
3cDoF و 6cDoF فراهم مي كند. همچنين كوالكام 
اعالم كرده ش��ركت هايي مانند متا، ويوا، ووزيكس و 
 XR1 پيكو از هم اكنون دس��تگاه هايي با تراشه هاي
س��اخته اند تراش��ه XR1 از ويدئو4K تا6۰ فريم در 
ثانيه، اليه هاي س��ه بعدي، نمايش��گرهاي دوتايي و 
OpenGL, Ope c هاي محب��وب گرافيكي APII

CL و Vulkan پش��تيباني مي كند. از سوي ديگر 
از فناوري هاي صوتي كوالكام مانند س��وييت آئوديو 
سه بعدي، Aqstic و aptX نيز در تراشه به كار رفته 

است. 

 تشخيص سرطان پوست
با هوش مصنوعي 

س�ي ان ان  محقق��ان بين المللي يك سيس��تم 
هوش مصنوعي ساخته اند كه س��ريع تر و دقيق تر از 
۵۸ متخصص پوس��ت توانس��ت مالنوماهاي بدخيم 
را از خال بي ضرر پوس��تي تش��خيص دهد. محققان 
آلمان��ي، امريكايي و فرانس��وي يك سيس��تم هوش 
مصنوع��ي س��اخته اند كه هنگام بررس��ي 1۰۰ هزار 
تصوير توانست ضايعات خطرناك پوستي را تشخيص 
مي ده��د. اين در حالي اس��ت كه عملك��رد رايانه در 
ايج��اد تمايز مي��ان مالنوماهاي بدخي��م و خال هاي 
بي ضرر، س��ريع تر و دقيق تر از ۵۸ متخصص پوست 
از 1۷ كش��ور دنيا اس��ت. در اين آزمايش نرخ صحت 
تش��خيص متخصصان پوست ۸6. 6 درصد و ماشين 
هوش مصنوع��ي ۹۵ درصد بود. همچنين بايد توجه 
داش��ت كه اين سيستم در مقايسه با متخصصاني به 
كار گرفته ش��د كه حداقل ۵ سال تجربه داشتند. به 
گفته محققان، هوش مصنوع��ي ابزاري كارآمد براي 
تشخيص سريع تر و آس��ان تر سرطان پوست است و 
به پزشكان كمك مي كند تا قبل از گسترش سرطان، 
آن را با جراحي حذف كنند. البته ممكن نيست يك 

ماشين بتواند به طور كامل جايگزين پزشك شود. 

 آزمايش پالك ديجيتالي
براي خودروها 

يو اس اي  هرال�د  نوع��ي پالك ديجيت��ال براي 
خودروها س��اخته ش��ده كه اطالعات ثبتي وس��يله 
نقليه را به طور لحظه يي آپديت مي كند. اين پالك ها 
هم اكنون در ايالت كاليفرنيا در حال آزمايش هستند. 
پليس كاليفرنيا هم اكنون مشغول آزمايش پالك 
خودروهايي است كه اطالعات ثبتي خودرو را به طور 
لحظه يي تجديد مي كنند و پيام هاي تعيين ش��ده را 

نمايش مي دهند. 
در م��اه جاري آزماي��ش اين پ��الك خودروهاي 
ديجيتال در شهر ساكرامنتو آغاز شده و درحال حاضر 
اين پالك ها روي ۲4 خودرو نصب ش��ده اس��ت. اين 
درحالي است كه نگراني هايي درباره قابليت هاي جي 
پي اس اين پالك هاي هوشمند به وجود آمده است. 

ش��ركت Reviver Auto اين پالك ها را ساخته 
اين فناوري مشابه فناوري است كه در كتابخانه هاي 

الكترونيكي كيندل به كار برده شده است. 
ب��ه اين ترتيب پالك را مي توان برحس��ب تمايل 
كاربر شخصي س��ازي كرد و رانندگان مي توانند پس 
زمينه يي روش��ن يا تي��ره را انتخاب كنند. همچنين 
راننده مي تواند پيامي خالصه شده كه سازمان وسايل 
نقليه كاليفرنيا نيز آن را تاييد كرده زير شماره پالك 
نمايش دهد. به گفته ش��ركت س��ازنده از اين پيام ها 
براي حمايت از يك خيريه يا نمايش شعار يا پيام هاي 
مختلف استفاده كرد. همچنين آپديت آتي اين پالك، 
ب��ه كاربر اج��ازه مي دهد تبليغاتي هدفمن��د را روي 

خودروي پارك شده نمايش دهند.  

 گوشي ۳۳۱۰ جان سخت تر
از تلفن هاي همراه پيشرفته

اس�ين ايج  احتماال تصور ش��ما بر اين است كه 
يك گوشي قديمي مانند نوكيا 331۰ از گوشي هاي 
هوش��مند جديد مجهز به سيس��تم عام��ل اندرويد 

ضعيف تر و شكننده تر است. 
نتايج يك آزمايش علمي كه به تازگي روي گوشي 
331۰ انجام شده عكس اين مطلب را نشان مي دهد. 
بر اساس آزمايش يادشده كه فيلم آن توسط يكي از 
كاربران مشهور يوتيوب موسوم به Kreosan منتشر 
شده گوشي نوكيا 331۰ مي تواند در برابر تزريق برق 
با فشار يك ميليون ولت مقاومت كرده و سالم بماند، 
اما گوش��ي هاي هوش��مند اندرويدي از چنين توان 
مقاومتي برخوردار نيستند. شايد از همين رو باشد كه 
نوكيا 331۰ توسط بسياري از عالقه مندانش پاره آجر 
لقب گرفته است؛ لقبي كه نشانگر استحكام و صالبت 
اين گوش��ي در برابر ضربه، فشار، جريان برق و غيره 
اس��ت. در جريان آزمايش يادشده ابتدا يك ميليون 
ولت جريان برق به گوش��ي نوكيا 331۰ متصل شد. 
گوش��ي مذكور در جريان انج��ام آزمايش ابتدا از كار 
افتاد و سپس نمايش��گر آن روشن و خاموش شده و 
پيام ه��اي عجيبي را نماي��ش داد. اما زماني كه با آن 
تماس گرفته شد، گوشي زنگ خورد و شماره تماس 
مخاطب هم به نمايش درآمد. نكته مهم تر اينكه بعد 
از پايان آزمايش گوش��ي نوكيا 331۰ بدون مش��كل 

خاصي به فعاليت عادي خود ادامه داد. 

اخبار

وزير ارتباطات با اشاره به اختالالت اينترنت اعالم كرد: 

كيفيت اينترنت پايين آمده نه سرعت
گروه دانش و فن  مرجان محمدي 

وزير ارتباطات و فناوري اطالعات گفت: ما افت 
سرعت نداشته ايم، اما شاهد كاهش كيفيت بوديم 
كه اميدواريم به زودي برطرف ش��ود؛ افت كيفيت 

اينترنت حق الناس است. 
محمد جواد آذري جهرمي در حاش��يه جلسه 
هيات دولت اين هفته درجم��ع خبرنگاران اظهار 
كرد: با توجه به حكم قضايي صادره براي فيلترينگ 
تلگرام س��ازمان تنظيمات مقررات اشكاالتي را در 
مورد سرعت اينترنت جمع آوري كرد كه جلسه يي 
با شركت هاي اينترنتي داش��تيم راه كارهايي براي 
رف��ع افت كيفتي ك��ه در س��رويس هاي اينترنتي 
ايجاد شده بود انديش��يده و استفاده از روش هايي 

كه كيفيت را بهبود ببخشد، آغاز شد. 
وي در تصريح گفته هايش يادآور شد: كيفيت، 
دو بح��ث دارد. يك��ي ب��ه كيفيت ارائ��ه خدمات 
شركت هاي اينترنتي بازمي گردد كه همواره بحث 
بر س��ر اين موضوع وجود داش��ته است و برخي از 
مطالبات به افت كيفيت براثر فيلترينگ بازمي گردد. 
همه اين موضوعات مورد توجه است؛ چرا كه افت 
كيفيت سرويس بخشي از حق الناس است و ما بر 
حل اين موضوع جديت داريم. مطالبه به حق مردم 
را پيگيري مي كنيم و اميدواريم به سرانجام مطلوبي 

برسد. 
وزير ارتباطات و فناوري اطالعات در ادامه گفت: 
آن موضوعاتي كه تا امروز تالش ش��ده تا ش��رايط 
بهتري پيدا كند يكي كيفي��ت بازي هاي رايانه يي 
بوده اس��ت كه بخ��ش عمده يي از جوان��ان به آن 
سرو كار داشتند و مورد اعتراض بود. براي كسب و 
كارها نيز تمهيداتي انديشيده شده است تا از طريق 

شركت ها مشكالتشان برطرف شود. 
وي ادام��ه داد: س��رويس هاي داخل��ي ك��ه 
مسيريابيش��ان از داخل دچار مش��كل شده بود 
با تش��كيل كارگروهي مشكالتشان هدايت شد. 
ديروز جلس��ه يي با مدي��ران ش��ركت مخابرات 
داش��تم ت��ا اين مش��كل را كامل برط��رف كنم. 
موضوع كيفيت بحثي اس��ت ك��ه خود من با آن 
مش��كل دارم و خواهان برطرف ش��دنش هستم 
امي��دوارم ظ��رف روزه��اي آينده رضاي��ت را به 

سرويس ها بازگردانيم. 
آذري جهرمي خاطرنش��ان كرد: از مردم تقاضا 

داريم اگر در حوزه كيفيت مشكالتي دارند با جزييات 
اطالع دهن��د. كانال هايي براي كس��ب و كارهاي 
كوچك فراهم كرده ايم شركتارتباطات زيرساخت 
help@ ارتب��اط ايميلي را فراهم آورده ب��ا آدرس

tic.ir كه كس��ب و كارها مي تواننداطالعاتشان را 
ارسال كنند. 

 وي اف��زود: همچني��ن ب��راي خبرگزاري ها و 
خبرنگاران تس��هيالتي از سوي وزارت ارشاد فراهم 
آمده اس��ت. خبرن��گاران و خبرگزاري ها مي توانند 
اطالعاتش��ان را از طري��ق وزارت ارش��اد براي حل 

مشكالت به ما برسانند. 
وزير ارتباطات و فناوري ارتباطات خاطرنش��ان 
ك��رد: مردم مي توانند از طريق 1۹۵ نظراتش��ان را 
درباره مشكالت اينترنتي ارائه كنند. ما افت سرعت 
نداش��ته ايم اما ش��اهد كاهش كيفي��ت بوديم كه 

اميدواريم به زودي برطرف شود. 
وي در پاس��خ به اين پرس��ش كه آي��ا در مورد 
تلگرام تصميمات جديدي گرفته ش��ده اس��ت يا 

خير گفت: ما صاحب تصميم نيستيم اگر صاحب 
تصميم ها تصميم جديدي گرفتند خودشان اعالم 

مي كنند. 
آذري جهرمي اظهار ك��رد: نرم افزاري هايي كه 
در عرصه فضاي مجازي ارائه خدمت مي كنند بايد 
از صنف خودش��ان مجوز بگيرن��د. و مطابق قانون 
موجود صنفش��ان براي آنها تصميم گيري مي كند. 
كس��ب وكارهاي اينترنتي يك صنف دارند وكسب  
كارهاي سنتي يك صنف ديگر دارند. اپليكيشن ها 
بر اساس نوع فعاليت شان از يكي از اين اصناف مجوز 
مي گيرند و از سوي ديگر براي خدمات بانكي شان 
مجوز »اي نماد« را مي گيرند و در حوزه گردشگري 
از سازمان ميراث مجوزشان را تهيه مي كنند. البته 
قرار اس��ت كه تمام اين مجوزها تجميع شود و به 
صورت پنجره واحد در اختيار متقاضيان قرار گيرد. 
گفتني اس��ت در حالي كه بس��ياري از كاربران 
اينترن��ت از اخت��الل در اينترن��ت ش��كايت دارند 
و س��ازمان تنظيم مق��ررات و ارتباط��ات راديويي 

ني��ز دايما از مش��تركان مي خواهد كه ش��كايت و 
اعت��راض خود را ثب��ت كنند يك عض��و كارگروه 
مصاديق مجرمانه اينترنتي ضمن ابراز بي اطالعي از 
اختالالت اخير اينترنت، گفت: اين اختالل ممكن 

است فني و مخابراتي باشد و عمدي نباشد. 
چن��دي پيش، محمد كاظم��ي در گفت وگو با 
ايسنا در پاس��خ به اين سوال كه بعد از فيلترينگ 
تلگرام برخي از س��ايت هاي اينترنتي دچار اختالل 
شدند آيا در جريان اين موضوع هستيد و قرار است 
در اين باره تصميمي گرفته شود گفت: من در اين 

باره اطالعي ندارم. 
وي در پاسخ به اين سوال كه شما عضو كارگروه 
تعيين مصاديق مجرمانه هستيد و در اين باره اطالع 
نداريد؟، بيان كرد: بله عضو هستم ولي اين مسائل 

فني است و از آقاي سبحاني فر بپرسيد. 
كاظمي در پاسخ به اين سوال كه آيا خودتان با 
اين اختالل مواجه شده ايد گفت: اين اختالل ممكن 
است مخابراتي يا فني باشد و عمدي در كار نباشد؛ 

چون كه ما تلگ��رام را از مدار خارج كرديم ممكن 
است آسيب هايي هم به بخش هايي ديگر از فضاي 
مجازي وارد شود. من به اين مسائل مسلط نيستم. 
از سوي ديگر بسياري از كارشناسان معتقدند كه 
براي مسدود شدن تلگرام و استفاده نكردن كاربران 
از اين اپليكيش��ن در اينترن��ت محدوديت هايي را 
ايجاد كرده اند محدوديت هايي كه باعث اختالل هاي 
اخير اينترنت شده است. طبق گفته اين كارشناسان 
از آنجا كه بس��ياري از كاربران به فيلترشكن وصل 
مي شوند و براي اتصال به پيام رسان خارجي يا ديگر 
سايت هاي فيلتر شده قانون را دور مي زنند قطعا با 
افت س��رعت مواجه مي شوند و با توجه به وضعيت 
اين روزهاي اينترنت بايد مس��ووالن چاره يي براي 

اين مشكل كاربران بينديشند. 
اين در حالي است كه بعد از فيلتر شدن تلگرام و 
اختالل هاي پيش آمده براي اينترنت وزير ارتباطات 
و فناوري اطالعات در پستي در توييتر خود نوشت: 
 دسترسي شهروندان به منابع اطالعات، توقف ناپذير 
است؛ هرچند استفاده از يك نرم افزار متوقف شود. 
نرم افزارهاي بديل، شناسايي و جريان آزاد اطالعات، 
مجددا فعال و در گردش خواهد بود. اين خاصيت و 
الزمه دسترسي آزاد به اطالعات در عصر ارتباطات 

است. 
همچنين حسين فالح جوشقاني cرييس سازمان 
تنظي��م مقررات و ارتباطات راديوييc با اش��اره به 
گزارش هايي مبني بر اختالل در برخي نرم افزارهاي 
كاربردي و نيز بازي هاي رايانه يي برخط و همچنين 
اختالل در بعضي از وب س��ايت هاي اينترنتي پس 
از اج��راي حكم قضايي در مسدودس��ازي يكي از 
پيام رس��ان هاي اجتماعي، گفت: اجراي اين حكم 
نبايد در مورد س��اير كاربري هاي اينترنت اختالل 

ايجاد كند. 
معاون وزير ارتباطات و فناوري اطالعات از مردم 
درخواسته است در صورتي كه براي استفاده از ساير 
كاربري هاي اينترنت با مشكل روبرو شدند، موارد را 
از طريق س��امانه 1۹۵ جهت پيگيري اعالم كنند. 
وي همچنين درباره نحوه رسيدگي به اين شكايات 
عنوان كرده اس��ت كه در صورتي كه با بررسي به 
اين نتيجه برسيم كه اپراتور در اين زمينه سرويسي 
را با كيفيت نامناسبي ارائه كرده است در چارچوب 

پروانه با اپراتور برخورد مي شود. 

ايسنا  
بر اساس يافته هاي محققان يك برنامه 
بدافزار فروشگاهي قديمي به نام پريلكس 
اكنون به ابزار تكامل يافته يي تبديل شده 
كه براي كالهبرداران س��ايبري، شرايط 
س��رقت پي��ن كارت و داده هاي تراش��ه 
به منظ��ور توليد كارت هاي پالس��تيكي 
جه��ت اقدام��ات كالهبرداران��ه را ايجاد 

مي كند. 
بدافزار ديگري براي دس��تگاه هاي ATM شناسايي شده كه كاربران ناآگاه را هدف 
قرار مي دهد؛ بدافزاري كه با قابليت هاي شبيه سازي همراه است. قبال پريلكس به  منظور 
س��رقت پول نقد و اطالعات كارت هاي پرداختي از دستگاه هاي ATM و خرده فروشان 
مورد استفاده قرار مي گرفت. محققان دريافته اند كه اين بدافزار از سال ۲۰14 به  صورت 
فعال باقي مانده و كاركرد اصلي آن اصالح و تغيير بدافزار با ويژگي هاي خاص آلوده سازي 

دستگاه هاي pos و كسب داده هاي كارت است. 
به اين معني كه اصالح و تغيير نرم افزار PIOS محتمل بوده و اشخاص ثالث مي توانند 
داده هاي تغييريافته را به واسطه ترمينال بانكي به دست آورند. به همين ترتيب زماني كه 
يك مش��تري با كارت خود مبلغي را در دس��تگاه آلوده PIOS پرداخت مي كند، داده ها 

به طور خودكار به مجرمان سايبري انتقال مي يابد. 
اما اكنون گروه پريلكس در كش��ور برزيل، زيرساختي را توسعه داده كه كارت هايي 
مش��ابه كارت هاي اصلي ايجاد مي كند. اين كار براي ش��ركت كامال ساده است، زيرا در 
برزيل زمينه س��ازي نادرستي از استانداردس��ازي )EMV( وجود دارد و از اين رو تمام 
داده هايي كه به وسيله اين كارت ها، با روند تاييد ارسال مي شود، به صورت تاييد نشده 
 PIOS باقي مي ماند. همچنين اين كارت هاي شبيه سازي  شده، تقريبا با تمام سيستم هاي

در كشور برزيل سازگار است. 
پريلكس يك بدافزار كامل اس��ت كه مي تواند پش��تيباني كامل به مجرمين در طي 
عمليات ش��ان ارائه دهد و همه اين موارد با واس��ط كاربري گرافيكي و قالب هاي ايجاد 
ساختارهاي مختلف كارت هاي اعتباري صورت مي گيرد و مي تواند يك عمليات كيفري 
باشد. نسخه اصالح شده پريلكس مي تواند آرشيو دستگاه PIOS را بازنويسي و آلوده سازد 
تا نوار مغناطيسي Track۲ را كه در كارت هاي پرداختي نصب شده، گردآوري و فيلتر 
كند. تقاضاي چنين اطالعاتي در بازار سياه بسيار باالست و كاربران پريلكس، داده ها را به 

مشتريان زيرزميني كه از Daphne استفاده مي كنند، مي فروشند. 
اين كارت جديد كه به رايتر كارت )card writer( هوشمند متصل است، اطالعات 
جديد را به واس��طه اسكريپت هاي GPIShell ارسال مي كند و مسوول تنظيم ساختار 

كارت و ايجاد كارت طاليي است كه روي هر دستگاه PIOS عمل مي كند. 
در پايان محققان عنوان كردند از آنجا كه مجرمان سايبري نمي توانند تمام اطالعات 
استاندارد فني تراشه و پين را دستكاري كنند، از اين رو نيازمند اصالح و تغيير اپليكيشن 

هستند كه مسوول اعتبارسنجي تراكنش هاست. 

جي اس ام آرنا  
ب��ه گفت��ه يك��ي از مديران ارش��د 
ش��ركت هاي فع��ال در زمين��ه هوش 
مصنوعي، اي��ن فناوري خدمات زيادي 
به بش��ريت كرده و هي��چ تهديدي هم 
ب��راي آين��ده جهان به ش��مار نخواهد 

رفت. 
ديويد كني – يكي از مديران ارشد 

ه��وش مصنوعي رايانه در ش��ركت واتس��ون IBM – بر اين باور اس��ت كه هوش 
مصنوعي تاكنون هم خدمات بس��ياري را ارائه كرده اس��ت و اظه��ار نگراني درباره 

خطرات و تهديدات آن براي جهان كامال بي پايه و اساس شمرده مي شود. 
با انتش��ار اظهارنظرات بس��ياري از كارشناس��ان فناوري درباره تهديدات توسعه 
هوش مصنوعي براي انس��ان و جهان در آينده، به تازگي متخصصان و كارشناس��ان 
ارش��د فعال در حوزه هوش مصنوعي عنوان كرده اند كه اين فناوري هيچ خطري را 

براي آينده انسان و جهان ايجاد نخواهد كرد. 
وي در ادامه س��خنان خود افزود: من از اين دس��ته از اظهارنظرهايي كه موجب 
ترس و وحش��ت در ميان مردم و كاربران مي ش��ود، متنفرم چراكه هوش مصنوعي 
تاكنون لطف و كمك هاي زيادي به انس��ان در زمينه ه��اي مختلف كرده و مي توان 
گفت اين فناوري، مزايا، لزوم و كاربردهاي مفيد خود را به خوبي ثابت كرده است. 
او در پاس��خ به اينكه هوش مصنوعي تاكنون چه خدماتي را به انس��ان ارائه داده 
است، مي گويد: اين فناوري امنيت سايبري در بخش هاي مختلف جوامع بسياري را 
بهبود بخش��يده، به پزشكان، پرستاران و بيماران متعددي جهت مراقبت هاي ويژه و 
تش��خيص بيماري هاي نادر كمك كرده و در زمينه علم و فناوري و نيز سرگرمي به 

خوبي شاهد موفقيت هاي روزافزون آن بوده ايم. 
ايالن ماسك موسس و مديرعامل شركت تسالموتورز چندي پيش از نگراني هاي 
خود درباره توس��عه هوش مصنوعي گفته بود كه اين فناوري در صورت پيش��رفت، 
گس��ترش و فراگير ش��دن، مي تواند به خطري بزرگ براي انس��ان به شمار رود. وي 
حتي هشدار داده بود كه هوش مصنوعي و روبات هاي مبتني بر آن مي توانند تبديل 
ب��ه موجوداتي خطرناك، ديكتاتور و قاتل ش��وند و يك جنگ جهاني بي رحمانه تري 
را ب��ه وجود آورند. البته كني در ادام��ه گفت: من اين نگراني ها را قبول دارم چراكه 
هوش مصنوعي و روبات ها بايد بس��يار اصولي برنامه ريزي، طراحي و توليد ش��وند و 
فقط در زمينه هاي به خصوصي هم فعاليت كنند. هيچ كش��وري نبايد اجازه ساخت 
روبات ه��اي قاتل يا خطرن��اك و مخرب را بدهد، چراكه اي��ن در هر صورت و با هر 

قصدي كه ساخته و استفاده شود، خالف اصول انساني و اخالقي خواهد بود. 
عالوه بر اظهارنظر ديويد كني، چند روز پيش بود كه اريك اشميت مدير اجرايي 
سابق شركت گوگل در پاسخ و واكنش به نگراني هاي ايالن ماسك، نگراني هاي وي 
را »كامال اش��تباه« تلقي كرده و معتقد بود كه ايالن ماس��ك هنوز نتوانسته مزاياي 

هوش مصنوعي را به طور كامل درك كند. 

اينسايدر  
بر اس��اس آخرين آمار منتشر شده، 
شركت گوگل ارزشمندترين برند جهان 

شناخته شد. 
شركت گوگل كه زيرمجموعه شركت 
م��ادر آلفابت اس��ت، باالخره توانس��ت 
ش��ركت س��خت افزاري و معروف اپل را 
شكس��ت بدهد و با ارزش 3۰۲ ميليارد 

دالر باالتر از جايگاه اپل با ارزش 3۰1 ميليارد دالر بايس��تد و لقب ارزش��مندترين برند 
جهان را به خود اختصاص دهد. 

اين اعداد و ارقام توسط شركت تحقيقاتي برند زي )BrandZ( گردآوري شده و به 
دست آمده است؛ اين شركت، رتبه بندي هاي صورت گرفته براي برندهاي مختلف را بر 
اس��اس جذب درآمد خالص هر برند براي شركت مادر خود انجام مي دهد. اين سبك از 
ارزش گذاري ارزش خالص هر برند را مش��خص مي كند كه نشان مي دهد چه برندهايي 

تاثيرگذارتر از بقيه رقباي خود عمل كرده اند. 
با وجود فاصله بسيار كم و رقابت تنگاتنگ گوگل و اپل، برندهاي ديگر با فاصله هاي 
نس��بتا زيادي از اين دو رقيب ديرينه در فهرس��ت ب��ا ارزش ترين برندهاي جهان جاي 

گرفته اند. 
شركت آمازون با ارزش حدودا ۲۰۸ ميليارد دالر و مايكروسافت با ۲۰1 ميليارد دالر 
به ترتيب در جايگاه هاي سوم و چهارم اين فهرست قرار گرفته اند. پس از آن، برند چيني 
تنس��ت – مالك پيام رس��ان وي چت – با ارزش 1۷۹ ميليارد دالر، فيس بوك با ارزش 
16۲ ميليارد دالر، شركت پرداخت ويزا )visa( با ارزش 146 ميليارد دالر، شركت مك 
دونالد با ارزش 1۲6 ميليارد دالر، برند چيني علي بابا با ارزش 113 ميليارد دالر، اپراتور 
AT&T ب��ا 1۰6 ميليارد دالر نيز به ترتيب رتبه هاي پنجم تا دهم اين جدول را از آن 
خود كرده اند. اين 1۰ برند تنها ش��ركت هايي بودند كه توانستند به ارزش بيش از 1۰۰ 
ميليارد دالر دست يابند. اين اعداد و ارقام به وضوح نشان دهنده رشد و افزايش روزافزون 
و بي سابقه شركت هاي چيني و رقابت تنگاتنگ آنها با غول هاي تكنولوژي امريكايي است. 
اين ش��ركت در بيانيه يي اعالم كرده است: امس��ال نخستين سالي بود كه برندهاي 
غيرامريكايي رش��د بسيار سريع تر و بهتري نسبت به رقباي امريكايي خود داشتند. اين 
بدان معناست كه 14 برند چيني وارد فهرست 1۰۰برند ارزشمند جهان شده اند و ارزش 
مجموع 1۰برند برتر چيني رش��دي 4۷درصدي داش��ته كه در مقايسه با 1۰برند برتر 

امريكايي دو برابر بوده است. 
ارزش شركت هاي چيني علي بابا كه يكي از بزرگ ترين پلت فرم فروشگاه خرده فروشي 
در جهان را داراس��ت، با ۹۲درصد ريال تنس��نت با 6۵درصد، آمازون با 4۵ درصد رشد 

داشته اند. 
اين درحالي است كه برند جنرال الكتريك بيشترين سقوط در ارزش را تجربه كرده 
است. يكي ديگر از غول هاي رايانه IBM با 6درصد كاهش و اپراتور ورايزون با ۵درصد 

كاهش نيز دچار سقوط شديد و قابل توجهي در ارزش برند خود شده اند. 

آلوده شدن خودپردازهاي بانكي به بدافزار »گوگل« ارزشمندترين برند جهان شدخدمات هوش مصنوعي به ضرر انسان  نيست

كاربر بازارفراسو
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چهره هاي استاني

 انهدام يك تيم تروريستي در سراوان؛زاهدان| 

فرمانده انتظامي سيستان وبلوچس��تان گفت: يك تيم 
تروريس��تي در س��راوان منهدم و مقادير قابل توجهي 
س��اح سبك و نيمه س��نگين و يك جليقه انتحاري و 
چند تله انفجاري از آنان كش��ف ش��د. س��ردار محمد 
قنبري در تش��ريح جزئيات اين خبر اف��زود: تيم هاي 
تكاوري پليس در جوار منطقه عمومي مرز س��راوان با 
عوامل گروهك تروريس��تي ضدانقاب درگير ش��ده و 
يك نف��ر آنان را به هاكت رس��اندند. در اين عمليات 
مقادير قابل توجهي س��اح سبك و نيمه سنگين، چند 
عدد تله انفجاري و جليقه انتحاري و مقادير قابل توجهي 
مهمات از تروريس��ت ها كشف ش��د. فرمانده انتظامي 
استان سيستان وبلوچستان با بيان اينكه در اين عمليات 
هيچ گونه آسيبي به نيروهاي خودي نرسيد، گفت: عامل 
انتحاري گروهك تروريستي در اين عمليات به هاكت 

رسيد. 
 داروهلاي الغلري؛ خطري در كمين سلامت 
بانوان؛شليراز| نايب رييس هيات پزش��كي ورزش��ي 
اس��تان فارس تاكيد دارد كه اكثر داروها و مكمل هايي 
كه با عنوان داروي الغري در برخي باش��گاه ها و مراكز 
ورزش��ي به بانوان عرضه مي ش��ود، س��امت اف��راد را 
به ش��دت تحت تاثير قرار مي دهد. زه��را تمدن گفت: 
متاسفانه استفاده از اقام دارويي و غذايي نظير قرص و 
مكمل هايي كه بعضا حاوي موادمخدر است، به بانواني 
كه تمايل به داشتن اندامي متناسب هستند، رايج شده 
اس��ت و اين موضوع س��امت بانوان را تهديد مي كند. 
او ب��ا تاكيد بر اينكه افراد ناآگاهانه اقدام به مصرف اين 
مواد مي كنند و گاه تا آخر عمر بايد عوارض جس��مي و 
حتي رواني آنها را با خود داش��ته باشند، گفت: معموال 
موادمخدر و تحريك كننده يي كه در باشگاه ها، خصوصا 
باشگاه هاي ورزشي بانوان عرضه مي شود، به عنوان چاي، 
پودر الغري، پودر چاقي، مواد اشتهاآور، رفع اشتها و... به 

آنها فروخته مي شود. 
 كناره گيلري بلدون فشلار سياسلي؛كرمان| 
اس��تاندار مس��تعفي كرمان گفت: هي��چ عاملي اعم از 
فشارهاي سياسي، خس��تگي كار، فرار از مسووليت يا 
ساير گمانه زني هاي مطرح شده نقشي در تصميم گيري 
من براي كناره گيري نداشته است. عليرضا رزم حسيني 
ديروز در ش��وراي مديران ستادي استانداري كرمان با 
بيان اينكه قصد ادامه كار در دولت دوازدهم را نداشتم 
اما وزير محترم كش��ور اصرار به ادامه فعاليت در دولت 
دوازدهم را داش��تند، تصريح كرد: در همين راس��تا با 
انگيزه يي بيش��تر به ادامه كار مشغول شدم اما اكنون 
به دليل برخي مسائل و مشكات خانوادگي كه بيم آن 
داشتم تاثير سوئي در انجام وظايف داشته باشد، مصمم 
به كناره گيري شدم و به صورت كاما داوطلبانه تقاضاي 
كناره گيري كردم البته در هر موقعيتي س��رباز نظام و 

انقاب بوده و خواهم بود. 
 ايجاد مركلز تحقيقلات بلوط؛خرم آباد| معاون 
پژوهش��ي و فناوري دانشگاه لرس��تان گفت: هدف از 
ايجاد مركز پايش متمركز امنيت س��ايبري استان در 
دانشگاه، ارتقاي كيفي امنيت شبكه ادارات است. محمد 
فيضيان بيان كرد: اين مركز كه در دانش��گاه لرس��تان 
ايجاد ش��ده است به مباحث آموزش امنيت شبكه نيز 
خواهد پرداخت. او افزود: براس��اس هدف گذاري انجام 
ش��ده، قرار است امنيت ش��بكه ادارات لرستان در اين 
مركز به صورت متمركز انجام ش��ود. مركز تخصصي آپا 
دانش��گاه لرستان، مركز رش��د واحدهاي فناور و مركز 
شتابدهي از جمله مراكزي بوده كه در دانشگاه لرستان 
در اين دوره ايجاد شده است. معاون پژوهشي و فناوري 
دانشگاه لرستان اظهار كرد: همچنين كارهاي مقدماتي 
ايجاد مركز تحقيقات بلوط در دانش��گاه لرستان انجام 
ش��ده و در حال پيگيري هس��تيم تا اي��ن مركز نيز به 

مرحله نهايي افتتاح و بهره برداري برسد. 
 كملك 324 ميليون توماني مديريت شلهري 
براي آزادي زندانيان؛اصفهان| شب گذشته شهردار 
اصفهان به اتفاق رييس شوراي اسامي شهر اصفهان، 
اعضاي ش��وراي ش��هر و جمعي از مديران ش��هري در 
برنامه تلويزيوني »يك ش��هر ضياف��ت« حضور يافت 
تا ب��راي آزادي زندانيان جرايم غيرعمد و در راس��تاي 
مس��ووليت هاي اجتماعي تاش كنن��د. در اين برنامه 
مديري��ت ش��هري 324 ميلي��ون تومان ب��راي آزادي 
زندانيان جرايم غيرعمد اختصاص داد كه 300 ميليون 
تومان آن در قالب اليحه به تصويب شوراي شهر رسيد 
و 24 ميليون تومان آن به صورت مستقيم و با مشاركت 
سازمان هاي ش��هرداري اصفهان پرداخت خواهد شد. 
ش��هردار اصفهان در اين برنامه با بي��ان اينكه بايد در 
مقابل حوادث و اتفاقات ناگوار، شكيبا و صبور بود افزود: 
نبايد شخصي براي مبالغ اندك گرفتار زندان شود چرا 
كه آس��يب هاي اجتماعي تسري مي يابد و در آرامش و 

نظم عمومي اختال ايجاد مي شود. 
 عرضه قطعات خودرو سلنگين با ارز دولتي به 
كاميلون داران قمي؛قم| مديركل راهداري و حمل و 
نقل جاده يي اس��تان قم از عرضه الس��تيك و قطعات 
يدكي ناوگان عمومي حمل و نق��ل جاده با ارز دولتي 
خب��ر داد. ابوالفضل جمالي گفت: باتوج��ه به افزايش 
قيمت و كميابي الس��تيك و قطعات يدكي پرمصرف 
خودروهاي سنگين، اين اقام با ارز دولتي به رانندگان 
فروخته مي ش��ود. قيمت كرايه حمل بار هم تا س��قف 
20درص��د افزايش مي يابد. او درخصوص س��هم بيمه 
تامين اجتماعي رانندگان گفت: پرداخت بخشي از سهم 
بيمه رانندگان به روال سابق ادامه دارد و در صورت بروز 
تخلف اين مشكل به صورت جدي پيگيري خواهد شد. 
 صادرات خاويار قم به فرانسه؛قم| رييس سازمان 
كشاورزي استان قم گفت: سال گذشته 130 تن خاويار 
از قم به فرانس��ه صادر شده اس��ت. محمدرضا طايي 
در جلس��ه ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي با اشاره به 
كيفيت باالي خاويار قم گفت: بهترين خاويار ايران در 
قم و متناس��ب با ش��وري آب توليد مي ش��ود و بر اين 
اساس س��ال گذش��ته 130تن خاويار از قم به فرانسه 
صادر شده است. او افزود: هم اكنون 4 واحد توليد خاويار 

در قم فعاليت مي كنند. 

اخبارشهرستانها

معاون اول رييس  جمهوري در همايش استانداران:

كشورازجنگاقتصاديپيشروسربلندبيرونميآيد
اعتماد عمومي نبايد دچار فرسايش شود

گروه بنگاه ها  
نخستين همايش اس��تانداران دولت دوازدهم 
با حضور معاون اول رييس جمهور و وزير كش��ور، 
اس��تانداران، مدي��ران كل سياس��ي و فرمانداران 
سراسر كش��ور آغاز شد. براس��اس اعام ساماني، 
س��خنگوي وزارت كش��ور در اين همايش 3روزه 
اولويت ها و برنامه هاي دولت در س��ال ۹۷ تبيين 
و حوزه ه��اي تخصص��ي وزارت كشور)سياس��ي، 
امنيت��ي، اجتماعي، اقتص��ادي، عمراني( مطالب 
خود را به صورت كارگاه آموزشي بيان مي كنند. 

 س��اماني همچنين با بيان اينكه پيش ش��رط 
تحقق اص��ل حاكميت قانون در جامعه، اش��راف 
مجري به قوانين است، افزود: در نخستين همايش 
فرمانداران دولت دوازدهم، كليه قوانين و مقررات 
و اص��ول و قواعد حقوقي م��ورد نياز فرمانداران را 
در اختيار آنها خواهيم گذاش��ت و براي اطمينان 
بيشتر از تس��لط اين عزيزان به قانون، آزموني در 

خرداد ۹۷ برگزار خواهيم كرد. 
امس��ال اس��حاق  ميهم��ان وي��ژه هماي��ش 
جهانگي��ري، مع��اون اول رييس جمهوري بود كه 
در سخنراني افتتاحيه اين همايش گفت:»انسجام 
و وحدت در داخل كش��ور و حفاظت از س��رمايه 
اجتماع��ي اولوي��ت امروز كش��ور اس��ت. همه ما 
مس��ووالن و نخبگان بايد ط��وري عمل كنيم كه 

اعتماد عمومي مردم دچار فرسايش نشود.«
جهانگي��ري با اش��اره به ض��رورت هماهنگي 
همه اركان كش��ور براي عبور از برخي بحران هاي 
اقتص��ادي و معيش��تي ب��ا مخاطب ق��رار دادن 
اس��تانداران اعام كرد: »براي دول��ت قابل قبول 
نيس��ت كه كااليي به بهانه قيمت ارز افزايش يابد 
چراكه هر واردكننده يي كه بخواهد كاال به كشور 
بي��اورد، مي تواند ب��ا ثبت س��فارش ارز به قيمت 
4200تومان دريافت كند. ب��ه طوري كه دغدغه 
اكنون ما اين اس��ت كه ميزان واردات در دو ماهه 
ابتداي سال جاري كمي بيشتر از ميزان واردات در 
س��ال گذشته شده است.« او همچنين اعام كرد 
كه امريكا تمركز خود را روي حوزه هاي اقتصادي 
و ارزي قرار داده اس��ت و براي مقابله با اين روند 

بايد همه بخش ها به دولت كمك كنند. 
مع��اون اول رييس جمه��وري از اس��تانداران 
خواس��ت كه وقت و ظرفيت هاي خ��ود را صرف 
حاشيه هاي غيرضروري نكنند و با تزريق اميد در 
استان ها مردم را نسبت به چشم انداز آينده كشور 

اميدوار كنند. 
اس��حاق جهانگيري با بيان اينكه بايد از تمام 
قدرت و توان مديريتي كش��ور براي حل مس��ائل 
بهره بگيريم، گفت: اگر مديران با قدرت در صحنه 
حضور داشته باشند و در همه سطوح محكم پاي 
كار بايس��تند از جنگ اقتصادي پيش رو سر بلند 

بيرون خواهيم آمد. 

 ناامني در فضاي اقتصادي ايران
معاون اول رييس جمهوري با بيان اينكه دولت 
امريكا در مقط��ع كنوني تمام تاش خود را براي 
ناامن كردن اقتصاد ايران به  كار بس��ته و به تعبير 
رهب��ر معظم انق��اب وزارت خزان��ه داري امريكا 
تبديل به اتاق جنگ عليه ايران شده است، تصريح 
ك��رد: ما در مقابله با تحريم ها، كوله باري از تجربه 
در اختيار داري��م و همانطور كه از ابتداي انقاب 
تاكن��ون توانس��ته ايم از تحريم هاي اعمال ش��ده 
عليه كش��ورمان عبور كنيم اين  بار نيز مي توانيم 
با تكيه بر انس��جام و وح��دت ملي و بهره گيري از 

ظرفيت هاي مهم مديريتي كش��ور از مش��كات 
عبور كنيم. به گزارش پاد، جهانگيري با بيان اينكه 
بزرگ ترين س��رمايه جمهوري اسامي ايران پس 
از انقاب اسامي س��رمايه اجتماعي است، اظهار 
ك��رد: تا زماني كه اين س��رمايه و حمايت مردمي 
از كش��ور، نظام و دولت پابرجا باشد، قادر هستيم 
از همه مس��ائل عبور كنيم. اگ��ر اعتماد مردم به 
مس��ووالن و كارآمدي نظام از بين ب��رود، اوضاع 
متفاوت خواهد ش��د البته به فضل الهي همواره از 
اين سرمايه اجتماعي حفاظت شده و در آينده نيز 

از آن صيانت خواهد شد. 
مع��اون اول رييس جمه��وري ضم��ن تحليل 
رفت��ار دولتمردان امريكا و ش��رايط منطقه گفت: 
در برهه كنوني ائتافي ش��وم ميان س��عودي ها و 
صهيونيست ها براي حمايت از سياست هاي امريكا 
در جهت آسيب زدن به منافع جمهوري اسامي 
اي��ران ش��كل گرفته اس��ت. آنها ع��اوه بر هدف 
قرار دادن اقتصاد كش��ور در سطح منطقه يي نيز 
مي خواهند به هم پيمانان كشور و عقبه استراتژيك 
و عم��ق راهبردي ايران آس��يب بزنند و ما بايد به 

خوبي متوجه اين شرايط باشيم. 
جهانگيري با اش��اره به اينكه سرنوشت ايران، 
نظام و دول��ت در مقطع كنوني ب��ه يكديگر گره 
خورده اس��ت، عملك��رد و مواضع برخ��ي افراد را 
در جهت خواس��ت دشمنان توصيف كرد و گفت: 
برخي به اشتباه تصور مي كنند، مي توان به دولت 
در برهه كنوني آسيب رساند اما نظام آسيب نبيند 
ي��ا برخي فكر مي كنن��د، مي توان نظ��ام را دچار 
مش��كل كرد اما به ايران ضربه وارد نيايد اما بايد 
همه متوجه باشيم كه امريكايي ها و هم پيمانانش، 
ايران مقتدر و قوي را در منطقه حساس خاورميانه 
نمي توانند تحمل كنند و هدف نخست شان ضربه 

زدن به ايران است. 
او ب��ا بيان اينكه تاش آنها در جهت س��ياه 
نشان دادن آينده و نااميد كردن مردم نسبت به 
افق پيش رو است، خاطرنشان كرد: افق و آينده 
ايران را خود ما خواهيم ساخت و من مطمئنم 

ملت ايران با آن سابقه بزرگ تمدني و تاريخي 
تهديدها را به فرصت مبدل خواهند كرد. 

 استفاده از ظرفيت هاي ديپلماسي
در اقتصاد

معاون اول رييس جمهوري با اشاره به حوادث 
اخي��ر و اعمال تحريم ه��اي مج��دد امريكا عليه 
كش��ورمان گفت: يكي از فرصت هاي بزرگ كشور 
ظرفيت ديپلماسي ما اس��ت. ديپلمات هاي ما در 
مذاكرات با 6 قدرت برتر دنيا توافقي را به سرانجام 
رساندند كه رييس جمهور امريكا مجبور شد براي 
خارج ش��دن از آن مقررات بين المللي را يكجانبه 
بر هم بزند. امروز براس��اس همين تاش ها امريكا 
به همراه تعداد محدودي از دولت هاي منطقه كه 
ب��ا برجام مخالف بودند در س��طح جهاني منزوي 
شده و حتي اتحاديه اروپا، چين و روسيه در دفاع 
از برجام ايس��تاده اند. جهانگي��ري ادامه داد: آقاي 
ترامپ در سال گذشته به دنبال اين بود كه فضاي 
اقتصادي كش��ور را ناامن و ريس��ك فعاليت را در 
ايران افزايش دهد تا شركت هاي خارجي از ترس 
تحريم هاي امريكا در ايران سرمايه گذاري نكنند. 
البته خيلي ه��ا هم تصور مي كردن��د كه تصميم 
ترامپ تاطم و اختال شديدي در اقتصاد و بازار 
ارز كش��ور به وجود خواه��د آورد اما با تصميمات 
مدبرانه توانستيم اين سياست ها را كم اثر كنيم. 

او با اشاره به اينكه ما اطاع داشتيم كه امريكا 
مي خواهد با تمركز روي مسائل ارزي فشار جدي 
به اقتص��اد ايران وارد كند، گفت: در فروردين ماه 
تصميم��ات به موقع و درس��تي درخصوص منابع 
ارزي و مل��ي اتخاذ كرديم و خوش��بختانه پس از 
اعام امريكا در خروج از برجام توانس��تيم موضوع 
را ب��ه نح��و مطلوبي مديريت كني��م كه كمترين 

تاطمي در بازار اتفاق نيفتاد. 

 پيش  بيني مشكات ارزي 
معاون اول رييس جمهوري با اش��اره به اينكه 
برخي تاطم ها در نتيجه ش��رايط و سياست هاي 

جديدي كه كش��ور با آن روبه رو است در اقتصاد 
كشور قابل پيش بيني بود، خاطرنشان كرد: امروز 
براي ما قابل قبول نيست كه هيچ كااليي به بهانه 
قيم��ت ارز افزايش يابد چراك��ه هر واردكننده يي 
كه بخواهد كاال به كش��ور بياورد، مي تواند با ثبت 
سفارش ارز به قيمت 4200تومان دريافت كند. به 
ط��وري كه دغدغه اكنون ما اين اس��ت كه ميزان 
واردات در دو ماهه ابتداي سال جاري كمي بيشتر 

از ميزان واردات در سال گذشته شده است. 
جهانگيري همكاري بخش خصوصي در كمك 
به پيشبرد سياست هاي ارزي را قابل تقدير دانست 
و در عين حال با بيان اينكه دولت كاما به اوضاع 
بازار و ميزان كاالهاي ذخيره شده در انبارها آگاه 
است، اظهار كرد: دولت قصد ندارد طوري در بازار 
مداخله كند كه مطلوب بخش خصوصي نيس��ت 
ام��ا به مردم اطمينان مي دهيم كه س��تاد تنظيم 
ب��ازار با دقت كافي وظايف خ��ود را انجام خواهد 
داد و اگر مواردي وجود داش��ته باش��د كه دغدغه 
جدي ايجاد كند حتما تصميمات مقتضي را اتخاذ 

خواهيم كرد. 
او ي��ادآور ش��د: هم��ه اصن��اف مي توانند در 
چارچ��وب قانون مس��ائل خ��ود را بي��ان كنند و 
مس��ووالن هم موظف هس��تند در همه س��طوح 
مطالبات بح��ق آنها را برآورده كنند از نگاه دولت 
تبدي��ل اعتراضات صنفي به اتفاق��ات ناگوار قابل 

قبول نيست. 
مع��اون اول رييس جمهوري ب��ار ديگر مواضع 
ماه هاي اخير خود مبني بر ضرورت ش��كل گيري 
گفت وگ��وي مل��ي مي��ان بخش ه��اي مختل��ف 
جامعه را تكرار و تصريح كرد: اس��تانداران بايد با 
حساس��يت جلو اختافاتي كه در شرايط كنوني 
هيچ موضوعيتي ندارد را در منطقه و استان خود 
بگيرند زيرا خط دش��من عمده كردن اختافات و 
ايجاد تفرقه ميان اقوام و استان ها با يكديگر است. 
فرمانده س��تاد اقتص��اد مقاومت��ي خطاب به 
اس��تانداران گفت: نبايد وقت ش��ما صرف مسائل 
حاشيه يي شود ما بايد مردانه براي حل مشكات 

اقتصادي كش��ور اقدام كنيم و در سالي كه به نام 
حماي��ت از كاالي توليد داخل نام گذاري ش��ده، 

چرخ اقتصاد كشور را به حركت درآوريم. 

 هماهنگي قوا براي حل مشكات اقتصادي
جهانگيري دس��تور رهبر معظ��م انقاب براي 
برگزاري جلس��ات ميان س��ران قوا براي بررسي 
مس��ائل اقتص��ادي و كم��ك ب��ه دول��ت در اين 
خصوص را يادآور شد و گفت: پس از اين رهنمود، 
جلس��ه يي با اين مح��ور كه دولت مس��وول اداره 
كش��ور است، برگزار ش��د و روساي قواي مقننه و 
قضاييه و مسووالن عاليرتبه اين دو قوه و حاضران 
در نشس��ت اعام آمادگي كردند كه به دولت در 

اين باره كمك كنند. 
مع��اون اول رييس جمهوري با اب��راز گايه از 
روند كند تخصيص منابع مالي براي اشتغال زايي 
روس��تاييان از استانداران خواس��ت تا با توجه به 
تامين اعتبار 12هزارميليارد توماني براي اشتغال 
روس��تايي در سال جاري و تاكيد رييس جمهوري 
براي دقت و رعايت همه ضوابط از اين تس��هيات 

براي رونق روستاها استفاده كنند. 
جهانگيري در بخشي از سخنان خود با تبريك 
مي��اد ام��ام حس��ن مجتب��ي)ع( آموزه هاي آن 
حضرت در احس��ان و نيكوكاري و صلح و نرمش 
قهرمانه را نياز دنياي امروز دانس��ت و با اشاره به 
نامه اميرالمومنين علي)ع( به مالك اش��تر درباره 
حقوق متقاب��ل حاكم و مردم ب��ر يكديگر گفت: 
م��ا بايد همواره مردم را ذي ح��ق بدانيم و حقوق 
آنها را رعايت كنيم. به همين دليل منشور حقوق 
ش��هروندي در اين دولت تنظيم شد و البته تهيه 
اين منشور كار نمايشي نبود بلكه در جهت باور و 

رعايت حقوق ملت بود. 
او در پايان با بيان برخي تغييرات در مرجعيت 
فرهنگي و رسانه يي و انتشار هزاران خبر جعلي و 
غيرواقعي براي تاثيرگذاري بر افكار عمومي تاكيد 
كرد: اگر با اتكا به خداوند و با اطمينان به مردم با 
آنها سخن بگوييم قطعا مي توانيم همراهي سرمايه 
اجتماع��ي براي برون رفت از ش��رايط جديد را به 

دست آوريم. 

 تاش براي پاسخگويي به مطالبات
پيش از س��خنان معاون اول رييس جمهوري، 
عبدالرض��ا رحماني فضلي وزير كش��ور با اش��اره 
ب��ه عبور نظ��ام جمه��وري اس��امي از چالش ها 
و بحران ه��اي متفاوت در 40س��ال گذش��ته اين 
موفقيت را مرهون انسجام و وحدت داخلي دانست 
و گف��ت: امروز با وجود دش��مني هاي امريكا نفوذ 
ايران در سطح منطقه و جهان افزايش يافته است. 
وزي��ر كش��ور ضم��ن توصيه ب��ه اس��تانداران 
ب��راي پيش بيني مس��ائل و لحاظ هم��ه جزئيات 
ب��راي مديريت بهتر مس��ائل سياس��ي، اقتصادي 
و اجتماع��ي، فراهم كردن ش��رايط براي حضور و 
مشاركت احزاب، گروه ها و نخبگان براي كمك به 
دولت در عب��ور از چالش هاي پيش رو را ضروري 
دانس��ت و اظه��ار ك��رد: بايد مطالب��ات مردم در 
حوزه هاي مختلف شناسايي، بررسي و مرتفع شود 

و از انباشته شدن مطالبات جلوگيري كنيم. 
همچني��ن چند نف��ر از اس��تانداران ديدگاه ها 
و نظرات خود درباره مس��ائل پيش روي كش��ور، 
راهكاره��اي كارآم��دي نظ��ام اداري، اس��تفاده 
حداكث��ري از ظرفيت هاي م��ادي و معنوي و نيز 

ضرورت حفظ اقتدار دولت بيان كردند. 

كرمانشاه  رييس سازمان برنامه 
و بودجه اس��تان كرمانش��اه گفت: 
دولت به زودي به مصدومان ضايعه 
نخاعي 10ميلي��ارد، به خانواده هاي 
جانباختگان 31ميليارد و براي پروانه 
س��اخت واحدهاي تخريبي مناطق 
زلزله زده كرمانشاه 150ميليارد ريال 
كمك پرداخت مي كند. طهمورث الياسي ديروز در گفت وگو 
ب��ا ايرنا درخصوص نحوه توزيع اين كمك گفت: خانواده هاي 
جانباخت��گان در ازاي ه��ر عضوي كه از دس��ت داده اند 50 
ميلي��ون ريال كمك درياف��ت مي كنند. براس��اس اظهارات 
الياسي، تخصيص اين اعتبار 100درصدي است و تا يك ماه 
آينده به خانواده هاي جانباختگان پرداخت مي شود. او اظهار 
كرد: اين كمك از طريق سازمان جمعيت هال احمر يا ديگر 
نهادهاي حمايتي توزيع مي شود. آنچنان كه الياسي خبر داد، 
قرار اس��ت 10ميليارد ريال كمك درماني نيز به زلزله زدگاني 
كه دچار ضايعه نخاعي شده اند، پرداخت شود. رييس سازمان 
برنامه و بودجه استان كرمانشاه گفت: اين اعتبار اباغ شده و 
تخصيص آن 100درصد است كه به زودي پرداخت مي شود. 
از 12ه��زار و 386مج��روح زلزل��ه كرمانش��اه 118نفر دچار 
معلوليت ش��دند و به جمع 31هزار معلول اس��تان پيوستند. 
در بين معل��والن زلزله 21نفر دچار ضايعات نخاعي ش��دند 
كه هم اكنون در كرمانش��اه و تهران درحال دريافت خدمات 
درماني و توانبخشي هستند. زلزله كرمانشاه به 10شهرستان 
و هزار و ۹30روس��تاي استان خسارت زد و براساس ارزيابي 
بنياد مسكن انقاب اسامي حدود 100هزار واحد مسكوني 
شهري و روستايي آسيب كلي و جزيي ديده اند. براي جبران 
اين خس��ارت ها تاكنون اقدام ها و هزينه هاي زيادي از سوي 
دولت شده كه كمك هاي باعوض و وام هاي كم  بهره 550 و 

6۷0 ميليون ريالي نمونه هايي از آن است. 

 زلزله زدگان كرمانشاه 190 ميليارد ريال
كمك جديد مي گيرند

اصفهلان  ش��هردار اصفهان با 
تاكي��د ب��ر جايگزين ش��دن احكام 
حبس براي زندانيان و لزوم آموزش 
مهارت هاي شغلي در فضاي زندان ها 
اعام كرد: ش��هرداري آمادگي دارد 
از زنداني��ان ب��ا مه��ارت در ح��وزه 
خدمات ش��هري اس��تفاده كند. به 
گزارش »تعادل« به نقل از اداره ارتباطات رسانه يي شهرداري 
اصفهان، قدرت اهلل ن��وروزي كه به همراه مديركل زندان هاي 
استان اصفهان از بنياد تعاون زندانيان استان اصفهان، زندان 
مركزي و كارگاه هاي حرفه آموزي بازديد كرد، گفت: به جاي 
حب��س و زندان مي توان احكام جايگزي��ن صادر كرد چراكه 
اگر اين رويكرد در كل كشور در پيش گرفته شود  هم تنبيه 
اجتماع��ي را در پي خواهد داش��ت و هم بر تع��داد زندانيان 
افزوده نمي ش��ود. او در بخش ديگري از اين بازديد با حضور 
در كارگاه هاي حرفه آموزي ازجمله صنايع دستي، ميناكاري، 
صنايع فل��زي و مصالح س��اختماني و... از نزديك با فعاليت 
زندانيان در اين زمينه آش��نا شد. نوروزي با اظهار خرسندي 
از ايج��اد چنين فضايي در زندان ها براي مهارت آموزي گفت: 
ايجاد شرايطي كه زندانيان بتوانند از وقت خود در طول مدت 
حبس براي يادگيري يك مهارت استفاده كنند، نتايج مثبتي 
دارد كه حتي بعد از آزادي آنها از زندان و بازگشت به جامعه 
مفي��د خواهد بود. ب��ه گفته نوروزي باي��د خاقيت زندانيان 
به ويژه در مس��ائل اجتماعي جهت دهي شود. او تاكيد كرد: 
شهرداري اصفهان آمادگي دارد در بخش احكام جايگزين از 
ظرفيت زندانياني كه مهارت هاي الزم را داشته باشند به ويژه 
در كارهاي مربوط به خدمات شهري استفاده كند. همچنين 
شهردار اصفهان با زندانياني كه در طول حبس خود توانسته 
بودند، حافظ قران شوند نيز ديدار و با پرسيدن سواالتي ميزان 

تسلط آنها را ارزيابي كرد. 

 لزوم آموزش مهارت هاي شغلي
در فضاي زندان ها

كلهلگيللويه و بلويراحلملد  
در شرايطي كه برخي تصور مي كنند 
با تخصي��ص اعتب��ارات الزم فرآيند 
توس��عه در اس��تان ها پيش مي رود؛ 
واقعيات ميداني در برخي اس��تان ها 
نشان مي دهد كه در كنار بودجه بايد 
ظرفيت هاي اقتصادي هر استان هم به 
درستي مديريت ش��ود تا بتوان از بودجه استفاده درستي كرد. 
مديركل تع��اون، كار و رفاه اجتماعي كهگيلويه و بويراحمد در 
همين خصوص از احتمال برگش��ت خوردن 33ميليارد تومان 
اش��تغال فراگير روستايي و عش��ايري شهرستان گچساران اين 
استان اظهار نگراني كرد. به گزارش ايلنا »پروانه نيك مرام« در 
نشست با فرماندار و مسووالن محلي شهرستان گچساران تاكيد 
كرد كه اگر تدابير ويژه يي انديش��يده نشود به زودي 33ميليارد 
تومان اعتبار سهم اشتغال فراگير روستاييان و عشاير شهرستان 
گچساران برگشت مي خورد. مديركل تعاون، كار و رفاه اجتماعي 
كهگيلوي��ه و بويراحمد با بيان اينكه 33ميلي��ارد تومان عنوان 
ش��ده براي 81 طرح با اشتغال زايي ۷44نفر مصوب شده است، 
خاطرنش��ان كرد: از اين مبلغ تنها براي 40ميليون و 450هزار 
تومان طرح ارائه شده است. او با اظهار تاسف از اينكه روستاييان 
و عشاير گچس��اران از اعتبارات فراگير اش��تغال زايي استقبال 
نكرده اند، يادآور شد: متاسفانه طرح هايي كه توسط دستگاه  هاي 
اجرايي ارائه ش��ده نيز طرح هاي »ريز« و »كوچكي« هس��تند. 
نيك مرام گفت: به عنوان مثال يك طرح گردشگري با اعتباري 
معادل 2ميليارد تومان در گچس��اران مصوب شده كه مي تواند 
اش��تغال پايداري را ايجاد اما كسي به دنبال اين طرح در سطح 
شهرستان و استان نيست. او در ادامه به 620 طرح »كارورزي« 
راكد در شهرس��تان گچساران هم اشاره و تصريح كرد: به دليل 
مراجعه نكردن براي اجراي اين طرح ها، شهرس��تان گچساران 
رتبه آخر در اين بحث را در استان كهگيلويه و بويراحمد دارد. 

احتمال برگشت 33 ميليارد تومان سهم 
اشتغال روستاييان و عشاير

تهران  اس��تاندار تهران با اشاره 
ب��ه محرومي��ت اس��تان ته��ران در 
برخي ش��اخص ها گفت: راه گذار از 
نيازمند مشاركت  محروميت استان 
خيرين اس��ت. به گزارش تس��نيم، 
محمدحس��ين مقيم��ي دي��روز در 
نخس��تين مجم��ع خيرين ش��هر و 
استان تهران با بيان اينكه دستيابي به وضعيت مطلوب رفاهي 
و اقتصادي در گرو مشاركت خيرين است، اظهار كرد: دستيابي 
به وضعي��ت مطلوب رفاه��ي و اقتصادي در كش��ور نيازمند 
مش��اركت جدي خيرين در اين عرصه اس��ت. اگر به درستي 
بتوانيم ابعاد وسيع و اثرات وضعي كار خير را براي مردم تبيين 
كنيم قطعا ش��اهد معرفي خيرين بيش��تري از سوي جامعه 
خواهيم بود.  اس��تاندار تهران با اش��اره به برخي اصول قانون 
اساسي، تامين نيازهاي مردم نظير آموزش و پرورش، مسكن 
و س��امت را جزئي از تكاليف دولت در قبال مردم برشمرد و 
افزود: منابع دولت براي تامين همه اين نيازها كافي نيست و 
خيري��ن مي توانند در تحقق اين اصول به دولت كمك كنند. 
مقيمي ادامه داد: نيكوكاران و خيرين مورد توجه و عنايت ويژه 
خداوند قرار دارند چراكه توفيق نيكوكاري از سوي خداوند به 
هر فردي اعطا نمي ش��ود. وي از دو عنصر تعاليم اس��امي و 
روحيه جوانمردي به عنوان آبش��خورهاي فكري و زمينه هاي 
كار خير بين م��ردم ايران ياد كرد و گفت: ايرانيان هم قبل و 
هم بعد از اس��ام نيكوكار و نيكو سرشت بوده اند و اين ناشي 
از داش��تن روحيه فتوت و جوانمردي بين مردم است.رييس 
مجمع خيرين اس��تان تهران با بي��ان اين مطلب كه فرهنگ 
نيكوكاري بين مردم نهادينه شده است، تصريح كرد: نزديك به 
40درصد از مدارس كشور به همت خيرين مدرسه ساز ساخته 
مي شوند و از ظرفيت خيرين مي توانيم در بخش هاي مربوط 
به ساخت و توسعه فضاهاي درماني و ورزشي هم بهره ببريم. 

 تهران
محروم ترين استان كشور است
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اقتصاد اجتماعي12
تهديد جدي جنگل هاي بلوط 

زاگرس
عضو كميسيون كشاورزي مجلس با انتقاد از اينكه 
حي��ات جنگل هاي بل��وط زاگرس به دلي��ل بيماري، 
آف��ات و ريزگرده��ا در معرض خطر ق��رار دارد، گفت: 
حفاظ��ت از درختان بلوط در كانون توجه وزارت جهاد 
كش��اورزي نيس��ت.  عباس پاپي زاده با انتقاد از اينكه 
حيات جنگل هاي بلوط زاگرس به دليل بيماري، آفات 
و گ��رد و غبار و ريزگردها در مع��رض خطر قرار دارد، 
گفت: متاس��فانه پوش��ش جنگلي بلوط به سرعت در 
حال نابودي و كاهش است. اين در حالي است كه اين 
جنگل ها از منابع ژنتيك جهاني است كه قدمت تاريخي 
بس��يار زيادي دارد. نماينده دزفول در مجلس شوراي 
اسالمي با بيان اينكه در گذشته برداشت غيرمجاز مانند 
توليد زغال از عوامل موثر در كاهش پوشش جنگل هاي 
بلوط زاگرس بود به خانه ملت گفت: اما در حال حاضر 
بيماري ه��ا و آفات مهم ترين عوام��ل موثر در تخريب 
جنگل هاي بلوط زاگرس اس��ت و برداشت غيرمجاز و 
گس��ترش قاچاق زغال عامل موثر نيست. او با انتقاد از 
اينك��ه حفاظت از جنگل هاي بل��وط زاگرس در كانون 
توجه وزارت جهاد كش��اورزي نيست، ادامه داد: غفلت 
از درختان بلوط به گونه يي است كه در حال حاضر احيا 
و جبران خسارات درختان بلوط غيرقابل جبران است. 
اين نماينده م��ردم در مجلس دهم ادامه داد: هر چند 
وزارت جهاد كش��اورزي با سمپاشي ساالنه مي تواند با 
آفات و بيماري ها مقابله كند اما متاسفانه نسبت به اين 
مهم بي توجهي مي شود و دولت و اين وزارتخانه توجه 
چندان��ي به وضعيت بحراني بلوط ه��ا ندارند.  نماينده 
دزفول در مجلس ده��م افزود: بودجه يي براي حفظ و 
صيانت از جنگل هاي زاگرس در بودجه پيش بيني شد 

كه انتظار مي رود به صورت كامل تخصيص پيدا كند. 

احتمال  ورشكستگي 
شركت هاي تجهيزات پزشكي

عضو كميس��يون بهداش��ت و درمان مجلس گفت: 
ارج��اع بيمار به خارج از مركز درماني براي تهيه دارو و 
تجهيزات پزشكي خالف قانون است.  يعقوب شيوياري 
با اشاره به اينكه يكي از توفيقات در طرح تحول سالمت 
جلوگيري از خروج بيماران از بيمارستان ها براي تامين 
دارو و تجهيزات پزش��كي مورد نياز است، گفت: نبايد 
خارج از محدوده مركز درماني بيمار را براي تامين دارو 
و ملزومات پزش��كي ارج��اع داد، بنابراين وجود چنين 
مساله يي قطعا تخلف محسوب شده و بايد با آن برخورد 
كرد.  نماينده ميانه در مجلس ش��وراي اسالمي با بيان 
اينكه ارجاع بيماران به خارج از بيمارس��تان براي تهيه 
تجهيزات پزش��كي ش��ايد به دليل كمبود برخي اقالم 
باشد، افزود: البته برخي اقالم پزشكي مورد نياز بيماران 
قيمت بااليي داشته و بيمارستان درصورت تهيه آن به 
شركت هاي تجهيزات پزشكي بدهكار مي شود، بنابراين 
به دليل افزايش مطالبات ش��ركت هاي دارويي ممكن 
اس��ت برخي تجهيزات در اختيار بيم��ار قرار نگيرد. او 
با تاكيد بر اينكه درحال حاضر اكثر دانشگاه هاي علوم 
پزشكي درپرداخت مطالبات ش��ركت ها دچار مشكل 
هس��تند، تصريح كرد: ضمن اينكه ممكن است برخي 
تجهيزات پزش��كي تحت پوشش بيمه نباشد، بنابراين 
بيمارستان ها دربرخي ش��رايط ملزومات پزشكي را به 
ص��ورت آزاد در اختيار بيمار قرار مي دهند؛ اما درطرح 
تحول س��المت تاكيد ش��د كه هيچ بيمارستاني حق 
ارج��اع بيمار به خارج از مرك��ز درماني براي تهيه دارو 
و تجهيزات پزشكي را ندارد. شيوياري با اشاره به اينكه 
تامين تجهيزات پزش��كي از س��وي م��ردم هزينه هاي 
بسياري را به دنبال خواهد داشت، گفت: رييس جمهور 
در دولت گذش��ته و اين دولت بارها نسبت به حمايت 
از حوزه س��المت تاكيد كرده اس��ت، بنابراين با توجه 
به اختصاص اعتبارات مناس��ب در اجراي طرح تحول 
س��المت نمي توان اقدامي را جهت خالف قانون انجام 
داد؛ به طورحت��م انج��ام هرگونه اقدام��ي خالف قانون 
منجر به افزايش مش��كالت حوزه س��المت و افزايش 
نارضايتي ه��اي مردم��ي مي ش��ود.  عضو كميس��يون 
بهداشت و درمان مجلس با بيان اينكه بخش خصوصي 
تا حد ممكن از بيمارس��تان ها حمايت مي كند، افزود: 
دول��ت بايد مناب��ع موردنياز براي اج��راي طرح تحول 
سالمت را بطوركامل دراختيار حوزه سالمت قرار دهد، 
دراين شرايط اس��ت كه مي توان تجهيزات و دارو را به 
ميزان كافي در اختيار قرار داد؛ در غير اين صورت بعيد 
نيست كه شركت هاي تجهيزات پزشكي نيز به مرحله 

ورشكستگي برسند. 

كمتر از نيم درصد داروها 
ناياب است

نايب رييس كميس��يون بهداشت مجلس مي گويد: 
اعتماد مردم به قاچاقچيان دارو در ناصرخسرو باعث به 
چالش كشيدن درمان بيماران مي شود.  محمدحسين 
قربان��ي در م��ورد انتق��اد داروخانه ها ب��ه بي توجهي 
مسووالن نس��بت به عرضه دارو توسط قاچاقچيان در 
خيابان ناصر خس��رو گفت: بي تردي��د قاچاق معضل 
بس��يار مهمي در تمام عرصه هاي اقتصادي كش��ور از 
جمله حوزه دارو است، هرچند كه شايد در اين شرايط 
كمتر از نيم درصد اقالم دارويي در داروخانه ها موجود 
نباش��د كه اين امر محتمل��ي بوده ك��ه در تمام دنيا 
مي تواند وجود داشته باشد. نماينده  آستانه اشرفيه در 
مجلس ش��وراي اسالمي خطاب به مردم به خانه ملت 
گفت: پيشنهاد مي دهم كه بيماران تهيه دارو را تنها از 
كانال هاي قانوني دنبال كنند، چرا كه وقتي از مس��ير 
ناصرخس��رو اقدام به خريد دارو كنند نه كيفيت دارو 
م��ورد تاييد بوده و نه اصال��ت دارو؛ ضمن اينكه اغلب 
اين داروها تاريخ مصرف گذشته هستند و مبادي تهيه 
و شرايط نگهداري آنها نيز مشخص نيست، كما اينكه 
ممكن است بي توجهي به اين موارد تاكنون معضالت 
بس��يار مهمي را ايجاد كرده باشد.  او اظهار كرد: مردم 
بايد اين آگاهي را داش��ته باشند كه دارو با بسياري از 
كاالهاي ديگري كه از طريق قاچاق عرضه مي ش��وند، 
متفاوت است، بنابراين بايد با رعايت استانداردهاي الزم 
در اين حوزه از مس��ير صحيح خ��ود به بازار ورود پيدا 
كند، ضمن اينكه اعتم��اد به قاچاقچيان دارو در ناصر 
خسرو باعث به چالش كشيدن درمان بيماران مي شود.

اخبار

ديوان عدالت اداري با دريافت حق فني در داروخانه ها مخالفت كرده است

تعرفه دردسرساز دارو

۱۱ استان زير »خط فقر« فضاي آموزشي
رييس س��ازمان نوسازي، توسعه و تجهيز مدارس 
كشور با اعالم اينكه بيش از ۵۰۰۰ كالس درس را در 
سال جاري تكميل و تحويل مي دهيم، گفت: كمتر از 
۵۰ درصد مدارس ما جمعيت دانش آموزي زير ۴۵نفر 
دارند كه مديريتشان سخت است و بايد به مكان يابي 

مدارس به صورت جدي توجه شود. 
مهراهلل رخش��اني مهر، در نشس��ت خبري با بيان 
اينكه سرانه اس��تاندارد فضاي آموزشي 8.۴ مترمربع 
اس��ت گفت: سرانه متوسط فضاي آموزشي نيز ۵.18 
مترمربع است. بر اين اساس مي توان گفت 11 استان 
كشور زير خط ميانگين سرانه قرار دارند كه سيستان و 
بلوچستان، خراسان شمالي، البرز، تهران، قم و گيالن 

از اين جمله هستند. 
او اف��زود: س��رانه فضاهاي آموزش��ي ش��هري نيز 
۴.96مترمربع و س��رانه فضاهاي آموزش��ي روستايي 
۵.81 مترمربع اس��ت. در حوزه شهري 1۵ استان زير 
خط ميانگين شهري قرار گرفتند و در حوزه روستايي 
نيز 1۰ اس��تان زير خط ميانگين ق��رار دارند. رييس 
س��ازمان نوسازي، توس��عه و تجهيز مدارس كشور در 
ادامه به فضاهاي آموزشي نيازمند تخريب و بازسازي 
اشاره كرد و گفت: فضاهاي نيازمند تخريب و بازسازي 
مدارسي هستند كه عمدتا از عمر آنها بيش از ۴۰سال 

گذش��ته است.  به گفته رخش��اني مهر درحال حاضر 
۳ميليون و 8۰۰ مترمربع فضاي آموزش��ي نيمه تمام 
در كش��ور داريم كه اگر به بهره برداري برسد ۳۳ صدم 
مترمربع به سرانه آموزشي اضافه شده و ميانگين سرانه 
در مجموع به ۵.۵1 مترمربع مي رسد؛ البته پراكندگي 
فضاهاي نيمه تمام در استان هاي مختلف متفاوت است 
به طوري كه بيش��ترين پراكندگي مربوط به خراسان 

رضوي و كمترين آن مربوط به استان قم است. 
او ادام��ه داد: عدد پروژه هاي نيم��ه تمام عمراني 
آموزش و پرورش به 6۲۷۵ مورد مي رس��د كه توجه 
خاصي در س��ازمان صورت گرفته تا اين رقم كاهش 
يافته و به خط ميانگين برسد. حدود 11۵۰پروژه اين 
قابلي��ت را دارند كه اول مهر م��اه 9۷ به بهره برداري 
برسد. بيشترين پروژه قابل افتتاح در مهر 9۷ مربوط 
به كردس��تان و كمترين آن مربوط به زنجان اس��ت. 
رييس س��ازمان نوس��ازي، توس��عه و تجهيز مدارس 
كش��ور با اش��اره به پروژه هاي مجتمع آموزش��ي كه 
به نام مجتمع هاي حيات طيبه معروف ش��ده است، 
گفت: س��اخت اين پروژه ها در مقطعي ش��روع شد و 
۵۴ مدرس��ه با ۴8۵كالس درس احداث شدند؛ قصد 
داري��م مدارس حي��ات طيبه را ط��ي 18ماه تكميل 
ك��رده و به اتمام برس��انيم.  او در ادامه با بيان اينكه 

۲۷درصد مدارس كشور تخريبي و ۳۴درصد مدارس 
نيازمند مقاوم سازي هستند، گفت: ۳9درصد مدارس 
كش��ور نيز مستحكم هس��تند. درحال حاضر حدود 
1۷۰۰كالس كانكس��ي داري��م و 98۷كالس درس 
خشتي و گلي داريم كه بيشترين آمار مدارس خشتي 
و گل��ي به سيس��تان و بلوچس��تان و كمترين آن به 

خراسان جنوبي بر مي گردد. 
رخش��اني مهر افزود: در سال 9۷، 1۲۰۰ميليارد 
تومان اعتبار مصوب در بودجه براي ما ديده ش��ده 
اس��ت؛ همچنين قرار اس��ت دولت از محل بند ميم 
تبصره ۵ قان��ون بودجه هزار ميلي��ارد تومان اوراق 
براي س��ازمان نوسازي منتشر كند. همچنين حدود 
18۰۰ميليارد تومان رقم مصوب اس��تاني اس��ت و 
مي ت��وان گفت كه در مجموع ح��دود ۴هزارميليارد 
تومان اعتبار براي نوس��ازي مدارس داريم كه البته 
در سال هاي گذش��ته ۵۰ درصد آن محقق مي شد؛ 
البته امسال ش��روع خوبي داشتيم و در ۳ماهه اول 
1۰۰درص��د رديف هاي ملي ما تخصيص داده ش��د. 
هر چند معتقديم اين اعداد و ارقام كفايت تخريب و 
بازسازي بناهاي موجود را نمي كند. رييس سازمان 
نوس��ازي و تجهيز مدارس كشور با اش��اره به روند 
نگهداري از فضاهاي موجود آموزشي نيز اظهار كرد: 

مدارسي با قدمت ۴۰سال معموال تخريبي محسوب 
مي ش��وند. س��اختمان هايي كه قبل از سال 1۳6۷ 
ساخته شده اند در مقابل زلزله مقاوم نيستند و بايد 
تخريب و بازس��ازي ش��وند. هر چند معتقديم عمر 
مفيد ۳۵و ۴۰س��ال براي مدارس كم است و بايد با 
نگهداري مناس��ب عمر مفيد مدارس را باال ببريم و 

به كيفيت ساخت و ساز هم توجه كنيم. 
رخشاني مهر به مدارس سبز نيز اشاره كرد و گفت: 

محيط زيست براي ما بسيار مهم است و محل اساسي 
توجه به محيط زيس��ت همين مدارس هس��تند. در 
مدارس سبز شاخصه هايي چون حمل و نقل استفاده 
از انرژي نو و مديريت پس��ماند مد نظر اس��ت؛ سعي 
مي كنيم معماري مدارس جديد به گونه يي باش��د كه 
كمتري��ن هدر رفت ان��رژي در ماه ص��ورت گيرد. در 
ساخت مدارس سبز بسيار جدي هستيم و آثار مدارس 

سبز ميان مدت است و پروسه زمانبري خواهد بود. 

دريافت حق فني در داروخانه ها، از كشمكش هاي 
قديمي ميان ديوان عدالت اداري و داروخانه هاست. 
داروس��ازان و وزارت بهداشت موافق اخذ تعرفه روي 
نسخه هاي دارويي هس��تند اما ديوان عدالت اداري، 
دريافت حق فني در داروخانه ها را ممنوع اعالم كرد و 
به اين ترتيب اختالف قديمي بر سر اين موضوع حاال 

بعد از اين راي بار ديگر باال گرفته است. 

 ابطال يك مصوبه الزم االجرا
تعرف��ه حق فني داروخانه ها، مبلغي اس��ت كه 
داروخانه ه��ا ب��راي ارائه خدم��ات دارويي از جمله 
مش��اوره داروي��ي كه ب��ه بيماران ارائ��ه مي كنند، 
دريافت ك��رده و دريافت اين هزين��ه را حق خود 
مي دانن��د اما چندي پيش، هي��ات عمومي ديوان 
عدالت اداري مصوبه هيات دولت مبني بر اخذ حق 
فني را در داروخانه ها باطل كرد. سابقه راي ديوان 
عدالت اداري به س��ال 9۴ بازمي گردد و اين بار به 
دنبال ش��كايت ش��اكي از مصوبه هيات وزيران در 
خصوص اخذ حق مديريت خدمات دارويي توسط 
داروخانه ها كه قبال تحت عنوان »حق فني« دريافت 
مي شد و توسط هيات عمومي ديوان عدالت اداري 
ابطال ش��ده بود، پس از بحث و بررس��ي و استماع 
نظر نمايندگان حقوقي طرف شكايت، اين مصوبه 
را خارج از حدود اختيارات قانوني تش��خيص داد و 
آن را ب��ه جز در مورد داروهاي تركيبي ابطال كرد. 
ديوان عدالت اداري در توضيح چنين تصميم گيري 
اع��الم كرد: »با توجه به اينكه مطابق ماده 8 قانون 
بيمه همگاني مصوب سال 1۳۷۳ و بند »ه« ماده ۳ 
قانون برنامه پنجم توسعه، هيات دولت صرفا اختيار 
تعيي��ن تعرفه و ارزش نس��بي در ح��وزه خدمات 
تشخيصي درماني را دارد اما تصويب سه كد تعرفه 
خدمات دارويي را در كتاب ارزش نس��بي خدمات 
س��المت، در ارديبهشت سال 9۴ در هيات وزيران 
خارج از حدود اختيارات قانوني و باطل است.« اما 
بعد از ارائه اين توضيحات سازمان غذا و دارو اعالم 
كرد كه خدمات فني داروخانه ها به قوت خود باقي 
اس��ت و به اين ترتيب داس��تان سال هاي گذشته 
بار ديگر تكرار ش��د با اين تفاوت كه حق مديريت 
خدمات دارويي، ب��ا مصوبه فروردين 1۳9۴ هيات 
وزيران، وارد كتاب ارزش نس��بي خدمات سالمت 
شد و به عنوان بخشي از يك قانون الزم االجرا، غير 
قابل ابطال بود چرا كه كتاب ارزش نسبي خدمات 
س��المت، مرجع راهنمايي و ارزش��گذاري مجموع 
خدم��ات مرتبط با س��المت و بهداش��ت و درمان 

جمعيت كش��ور اس��ت كه نيمه دوم سال 1۳9۳ 
توس��ط وزراي بهداش��ت و تعاون دول��ت يازدهم 

رونمايي شد. 

 k روشنگري با ضريب 
ب��ه دنب��ال لغ��و تعرف��ه خدم��ات دارويي از 
س��وي ديوان عدالت اداري كش��ور، دبير انجمن 
داروسازان تهران نس��بت به اين موضوع واكنش 
نش��انه داده و ضمن قانون��ي خواندن اين تعرفه، 
اع��الم كرد: تعرف��ه خدمات داروي��ي غيرقانوني 
نب��وده، بلك��ه آن را هي��ات وزي��ران ب��ه عنوان 
درص��دي از ضري��ب K تصوي��ب كرده  اس��ت. 
محمدرض��ا دري، درباره اين موض��وع افزود: »از 
طريق ضريب K كه توس��ط هيات وزيران تعيين 
ش��ده، جايگاه هر خدمتي در سيستم بهداشت، 
درمان و دارو تعريف ش��ده است، به عنوان مثال 

تعرفه خدمات دارويي يك  دهم ضريب K است. 
بنابراين به راحتي با مصوبه هيات وزيرات درباره 
عدد K، روش��ن مي شود كه نرخ خدمات دارويي 
چقدر بايد باش��د. يعني ن��رخ خدمات دارويي را 
بر اس��اس ميزان ضريب K مي سنجند. بنابراين 
تعرفه خدم��ات دارويي غيرقانوني نبوده اس��ت، 
بلك��ه آن را هي��ات وزي��ران تصويب ك��رده و ما 
اعتقاد راسخ داريم كه داروسازان مان براي بهبود 
و ارتق��اء خدمات داروي��ي در داروخانه ها به اين 
تعرف��ه نياز دارند و حتي نياز اس��ت كه خدمات 
جديدي براي داروس��ازان در داروخانه ها تعريف 
شود تا بيماران ما بتوانند از خدمت واقعي و علم 
داروسازان جهت بهبود و ارتقاء خدمات سالمت 

در كشور بهره مند شوند. 
او تاكيد ك��رد: عدم ترميم اين وضعيت، ضربه 
سنگيني به پيكره درمان و سالمت جامعه است و 

اين موضوع براي ما هم جاي نگراني دارد. بنابراين 
طب��ق مصوبه هيات وزيران يك دهم ضريب K به 
عنوان تعرفه خدمات دارويي مشخص شده و اين 
ضرايب در سازمان نظام پزشكي كارشناسي شده 
و مورد تاييد وزير بهداشت و تصويب هيات وزيران 
قرار گرفته اس��ت. بنابراين به گونه يي نيس��ت كه 
دي��وان عدالت اداري بتواند به آن ورود كرده و آن 
را باط��ل اعالم كند. زيرا كارشناس��ي هاي قانوني 

برايش انجام شده است.
 

 مجلسي ها هم به ماجرا ورود كردند
اظهارات دبير انجمن داروس��ازان تهران در حالي 
اس��ت كه برخي نمايندگان مجلس هم معتقدند كه 
ح��ذف حق مديريت به معناي ناديده گرفتن حقوق 
مسوول فني به ش��مار رفته و بنابراين بايد اين راي 
در مرحله تجديدنظرخواهي مجدد مورد بررسي قرار 

گيرد. همايون هاش��مي، عضو كميس��يون بهداشت 
مجلس شوراي اسالمي درباره اين موضوع بيان كرد: 
»دريافت حق مديريت امري رايج در تمام كشورهاي 
دني��ا بوده كه يك��ي از منابع پايدار ب��راي چرخش 
مالي داروخانه ها محسوب مي ش��ود. هم اكنون بايد 
گروه هايي كه در اين مساله ذينفع هستند مستندات 
قانون��ي را ارائ��ه دهند و ديوان عدال��ت اداري نيز با 
مالحظ��ات الزم و اثبات اينكه اين حكم تا چه اندازه 
در جه��ت تامين مناف��ع عمومي و بهبود ش��رايط 

ذينفعان تاثير گذار بوده، بپردازد.«
او افزود: »اگر در اين مورد خالء قانوني يا موانعي 
وجود دارد بايد صاحبان اين فرآيند و وزارت بهداشت 
به عنوان متولي اين بخش به مجلس اليحه ارائه داده 
ي��ا توضيحاتي را در اين م��ورد ارائه دهند تا مجلس 
نيز در جهت رفع مشكل بتواند به اين موضوع ورود 
پيدا كند. البته مجلس مي تواند از بعد نظارتي بر اين 
موضوع ورود پيدا كن��د كما اينكه تا جاييكه اطالع 
دارم بررس��ي اين اختالف ايجاد شده در دستوركار 
كميسيون بهداش��ت نيز قرار گرفته است و در حال 

رصد اين موضوع هستند.«
حيدرعلي عاب��دي، نماينده م��ردم اصفهان در 
مجلس شوراي اس��المي هم در بيان معايب حذف 
مسوول فني مستقر در داروخانه ها تصريح كرد: نبود 
مس��وول فني در داروخانه و نداشتن منبع پرداخت 
ب��راي دس��تمزد اين بخ��ش مي تواند ب��ه كيفيت 
داروخانه ها لطمه بزند، چرا كه مسوول فني نه تنها 
بر نس��خه ها نظارت مي كند بلكه كارهاي مهم تري 
از جمله نحوه نگهداري دارو، بررس��ي تاريخ مصرف 
دارو، نظ��ارت ب��ر محل نگهداري داروه��اي ويژه و 
آم��وزش به بيماراني كه اين ن��وع داروها را مصرف 

مي كنند، انجام مي دهد. 
اين نماين��ده مردم در مجلس ده��م، بيان كرد: 
ممكن است در نگاه اول بخش آموزشي داروخانه ها 
پررنگ نباشد، اما واقعيت اين است كه داروهايي كه 
حساس��يت خاص دارند قطعا مسوول فني اهميت 
بيش��تري براي ارائه مشاوره نسبت به آنها قائل بوده 
و عملكرد مهمي در اين زمينه دارد، بنابراين بايد اين 

راي به بهترين شكل اصالح شود. 
عضو كميسيون بهداشت و درمان مجلس شوراي 
اس��المي، عنوان كرد: حذف حق مديريت مي تواند 
آسيب هايي را در پي داشته باشد تاجاييكه خسارات 
ناش��ي از آن به حوزه سالمت قابل محاسبه نباشد، 
چ��را كه قطعا عدم دريافت حق مديريت مي تواند به 

كيفيت داروخانه ها لطمه بزند. 

تب كريمه كنگو بيماري آش��ناي فصل هاي 
گرم س��ال اس��ت كه هر س��ال آماري از ابتال و 
گاهي مرگ و مير ناش��ي از آن شنيده مي شود؛ 
ه��ر چن��د اي��ن بيم��اري خطرناك اس��ت، اما 
راهكارهاي پيش��گيري ساده يي دارد. امسال نيز 
مواردي از ابتال به آن در كش��ور مش��اهده شده 

است. 
اين بيماري از دام به انس��ان توس��ط كنه ها 
منتقل مي شود و عالئمي شبيه به آنفلوآنزا دارد. 
آن طور كه رييس اداره زئونوز وزارت بهداش��ت 
)بيماري ه��اي قابل انتقال از حيوان به انس��ان( 
مي گوي��د: ايران روي كمربن��د اين بيماري قرار 
گرفته اس��ت و مش��اغل مرتبط ب��ا دام و مردم 
عادي بايد با اين بيماري و روش هاي پيشگيري 
از آن آش��نا باشند. حسين عرفاني با بيان اينكه 
تب كريم��ه كنگو يكي از مهم ترين بيماري هاي 
قابل انتقال از حيوان به انس��ان اس��ت، تصريح 
كرد: كش��ور ايران جزو مناطقي اس��ت كه اين 
بيم��اري در آن بوم��ي اس��ت. عام��ل بيماري زا 
وي��روس كريمه كنگو اس��ت كه ابتدا در ش��به 
جزي��ره كريمه و بعد در كش��ور كنگو در آفريقا 
گزارش شد؛ به همين دليل از نام اين دو منطقه 
ب��راي نامگذاري ويروس اس��تفاده ش��د. انتقال 
بيم��اري بين دام ها و از دام به انس��ان از طريق 
گزش كنه هاي نرم و س��خت ص��ورت مي گيرد. 
از ت��ب كريمه كنگو مي توان ب��ه عنوان بيماري 
ش��غلي نيز ي��اد كرد؛ چ��ون افرادي ك��ه با دام 
س��روكار دارند مانند دامداران و... ممكن اس��ت 

به اين بيماري مبتال شوند. 
او ادام��ه داد: اي��ن بيم��اري ج��زو تب هاي 
مي شود.  تقسيم بندي  ويروسي  خونريزي دهنده 
معموال با ش��روع فصل گرم س��ال ك��ه فعاليت 

كنه هاي ناقل افزايش پيدا مي كند، ممكن است 
ميزان بروز بيماري نيز افزايش يابد. كشور ما نيز 
روي كمربند جغرافيايي اين بيماري قرار گرفته 

است و از آن مستثنا نيست. 

 روش هاي بروز بيماري چگونه است؟
ريي��س اداره زئون��وز وزارت بهداش��ت درب��اره 
روش هاي ب��روز اين بيماري نيز توضي��ح داد و به 
ايس��نا گفت: بيماري ب��ه دو ش��كل تك گيري يا 
طغيان ممكن اس��ت در انس��ان و دام بروز يابد. در 
سال جاري مواردي كه در نقاط مختلف كشور رخ 
داده به صورت تك گير بوده اس��ت. امس��ال حدود 
۲۳ مورد ابتال به اين بيماري ش��ناخته شده است 
كه تقريبا همه آنها به موقع تشخيص داده و بستري 

شده اند و با درمان مناسب بهبود پيدا كردند. 
عرفاني در ادامه تاكيد كرد: نس��بت به سال 
گذش��ته امس��ال ش��اهد كاهش ب��روز بيماري 
بودي��م. تم��ام كش��ور از نظ��ر جغرافيايي روي 
كمربن��د بيماري ق��رار دارد و آلودگي كنه هاي 
همه مناطق كش��ور به تب كريم��ه كنگو اثبات 
ش��ده اس��ت. نمي توان نقطه يي را استثنا كرد و 
گفت آلودگي در دام و كن��ه اتفاق نمي افتد؛ به 
همي��ن دليل به مردم تمام نقاط كش��ور توصيه 
مي كنيم اصول احتياط و آموزش هاي پيشگيرانه 

را رعايت كنند. 
او با اش��اره به افزايش آگاهي مردم و كاهش 
مي��زان بروز بيم��اري در كش��ور ادام��ه داد: با 
تش��خيص به موقع و بس��تري كردن افراد بيمار 
و انجام اقدامات درماني مناسب، وضعيت درمان 
بيماران شناسايي شده نيز بهبود يافته و بيشتر 
افراد بيمار بهبود پيدا مي كنند. اين بيماري بعد 
از تماس با كنه، خون و امعا و احشاي دام آلوده، 

يك دوره نهفتگي اتفاق مي افتد و ممكن اس��ت 
چن��د روز تا دو هفته زمان برد. اگر كنه يي روي 
پوس��ت له ش��ود عامل بيماري زا به بدن منتقل 

مي شود. 
عرفان��ي اظهار ك��رد: پ��س از آن بيماري با 
عالئمي مانند تب، كوفتگي، س��ردرد و كمر درد 
شروع شود. پس از چند روز ممكن است عاليم 
و نش��انه هاي خونريزي از بافت ه��ا و اندام هاي 
مختلف ب��دن رخ دهد؛ در اي��ن حالت به دليل 
ع��دم رعايت اس��تانداردهاي جداس��ازي بيمار 
و ع��دم رعايت احتياط هاي اس��تاندارد توس��ط 
مراقبان و كاركنان بهداشتي درماني، بيماري به 
ديگران منتقل ش��ود؛ دوره كمون در اين حالت 
كوتاه تر است. پرسنل بهداشتي و درماني نيز در 
صورت مواجهه با اين بيماران بحث ايزوله سازي 

را جدي بگيرند. 
او اف��زود: اگر م��ردم در فصل گرم س��ال با 
س��ندرومي ش��بيه آنفلوآنزا روبه رو ش��دند، به 
بروز بيماري مش��كوك ش��وند. انجام يك تست 
س��اده آزمايشگاهي كمك مي كند متوجه شويم 
تع��داد پالكت هاي خون كاه��ش يافته يا خير؟ 
اگر كاهش يافته بود به وجود بيماري مش��كوك 
مي شويم؛ به همين دليل نمونه يي از افراد گرفته 
مي شود و به آزمايشگاه كشوري ارسال مي شود. 
عرفان��ي در ادامه بي��ان كرد: به مح��ض اينكه 
احتم��ال داديم فردي ممكن اس��ت به بيماري 
مبتال باش��د، بايد در بيمارس��تان بستري شود. 
بعد از آن با توجه به مرحله بيماري، جداس��ازي 
و ايزوله كردن فرد اجرا مي ش��ود. كنه به دنبال 
گ��زش دام آلوده در تمام مراح��ل زندگي خود 
مي تواند اين ويروس را داش��ته باشد و حتي به 

نسل بعدي خود نيز منتقل كند. 

خطر »سندروم آنفلوآنزا« در تابستان
دبيركل خانه پرس��تار از خروج س��االنه حدود 
هزار پرستار از كشور خبر داد.  محمد شريفي مقدم 
ب��ا بي��ان اينكه بس��ياري از پرس��تاران ب��ا وجود 
فارغ التحصيل��ي خانه نش��ين ش��ده اند. همچنين 
بس��ياري از پرستاران در ش��ركت هاي مختلف يا 
ب��ا وجود اينكه حقوق آم��وزش و پرورش كمتر از 
پرس��تاري است به استخدام آنجا در مي آيند.  او با 
بيان اينكه پرستاري شغلي سخت و زيان آور است، 
چراكه پرس��تار به طور مداوم با فردي به نام بيمار 
مواجه اس��ت، تصريح كرد: در س��ال گذشته بارها 
شاهد ضرب و شتم پرستاران توسط همراهان بيمار 
بوده ايم و در مواردي شكستگي بيني، دنده و گردن 
پرس��تاران رخ داده است. همچنين در بيش از 8۵ 
درصد موارد پرستاران مورد هتك حرمت و توهين 

قرار گرفته اند.
دبيركل خانه پرستار به خطرات شغل پرستاري 
اش��اره كرد و اف��زود: مواردي از ابتال پرس��تاران به 
بيماري هايي مانند سل، ايدز و هپاتيت به دليل ارائه 
خدمات به بيماران در س��ال هاي قبل اتفاق افتاده 
است، چراكه در بيمارستان ها با كمبود پرسنل مواجه 
هستيم و از همين رو موارد ايمني به درستي رعايت 
نمي شود. شريفي مقدم با بيان اينكه شغل پرستاري 
بسيار پراسترس اس��ت به ايلنا گفت: در تمام دنيا 
براي شغل هاي اينچنيني كه بسيار پراسترس است 
جذابيت هايي ايج��اد مي كنند و يكي از داليلي كه 
پرس��تاران رنج دوري از خانواده را تحمل مي كنند 
و به كش��ورهاي ديگر براي كار مي روند اين اس��ت 
كه در كش��ور ما به پرس��تاري توجهي نشده است. 
دبيركل خانه پرستار تصريح كرد: آنچه باعث رنجش 
پرس��تاران ش��ده، تبعيض اس��ت. وقتي پرستاران 
ش��اهد اين همه تبعيض هستند، ترجيح مي دهند 
خانه نشين ش��وند و كار نكنند. آمار پرستاراني كه 

خانه نش��ين هس��تند بيش از آمار پرستاراني است 
كه مهاجرت مي كنند. ش��ريفي مقدم با بيان اينكه 
آمار دقيقي از مهاجرت پرستاران به خارج از كشور 
وجود ندارد، گفت: پرس��تاران از كانال هاي مختلف 
اقدام به مهاجرت مي كنند يك س��ري نيز از طريق 
موسس��ات كاريابي به خارج از كش��ور مي روند اما 
آمار هاي ما تنها مربوط به افرادي است كه از طريق 
س��ازمان نظام پرستاري اقدام به مهاجرت مي كنند 
و در اين س��ال ها نيز افزايش هم داش��ته است، به 
دليل اينك��ه برخي پرس��تاران كه به كش��ورهاي 
حاش��يه خليج فارس و تركيه مي روند از س��ازمان 
نظام پرس��تاري تاييديه نمي گيرند، آمار دقيقي در 
خصوص مهاجرت پرس��تاران به كش��ورهاي ديگر 
وج��ود ندارد اما به طور تقريبي س��االنه حدود هزار 
پرس��تار به اشكال مختلف از كشور خارج مي شوند 
كه علت آن كم توجهي مس��ووالن وزارت بهداشت 
اس��ت.  او اف��زود: در حالي كه پرس��تاران در ديگر 
كش��ورهاي دنيا نه تنها درآمد مناسبي دارند بلكه 
از جايگاه اجتماعي نيز برخوردار هستند. همچنين 
در سيستم بهداش��ت و درمان بسياري از كشورها 
همه در قالب يك تيم كار مي كنند اما پرستاران در 
كشور ما در سيستمي كار مي كنند كه سنگيني بار 
آن بر جامعه پرس��تاري است و پرستاران بيشترين 
خدمات را ارائه مي دهند، اما پولش در جيب كساني 
ديگر مي رود. اختالف در پرداختي كه در سيس��تم 
بهداشت و درمان كشور ما وجود دارد در هيچ جاي 
دنيا س��ابقه ندارد و در كشورهاي مختلف اختالف 
پرداخت بين دستمزد پرستار و پزشك بسيار پايين 
و در كشوري مانند عربستان سعودي 1.۵برابر است، 
در حالي كه در كشور ما در برخي موارد اين تفاوت 
در پرداخت دستمزدها 6۰ برابر، ۷۰ برابر و تا 1۰۰ 

برابر نيز مي رسد. 

خروج ساالنه حدود هزار پرستار از كشور
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شركت هاي حمل و نقل ريلي مسافري به مديرعامل راه آهن نامه نوشتند

درخواست افزايش 20 درصدي نرخ بليت قطار
گروه راه و شهرسازي  زهره عالمي 

8 ش��ركت ريلي مسافري، با ارس��ال نامه يي 
به س��عيد محمدزاده مديرعامل شركت راه آهن، 
خواهان افزايش ۲۰درص��دي قيمت بليت قطار 
براي سال جاري ش��دند. در اين نامه آمده است 
كه طي 3 سال گذشته، هزينه خدمات ارائه شده 
افزايش يافته و ش��ركت هاي حم��ل و نقل ريلي 
مس��افري، خواه��ان افزايش قيم��ت بليت قطار 

براساس ماده ۹ قانون دسترسي هستند. 
به نظر مي رس��د كه با رش��د چشمگير قيمت 
كاالها و خدمات در 3 س��ال گذشته شركت هاي 
خصوص��ي ريلي با ثب��ات قيمت بلي��ت متضرر 
شوند و برهمين اس��اس چنين پيشنهادي را به 
مديرعامل راه آهن ارائه داده اند تا شايد با افزايش 
۲۰درص��دي ن��رخ بلي��ت از ضرر مالي بيش��تر 
جلوگيري شود، البته باتوجه به گفته هاي معاون 
مس��افري راه آهن ت��ا پايان هفته آين��ده درباره 
افزايش قيمت بليت قطار تصميم گرفته مي شود 
و در ص��ورت تصوي��ب و موافق��ت هيات مدي��ره 
راه آه��ن، افزاي��ش قيمت ها از ابتداي تابس��تان 

اعمال خواهد شد. 
مع��اون مس��افري راه آه��ن ب��ا بي��ان اينكه 
ش��ركت هاي حم��ل و نق��ل ريلي مس��افري كه 
ش��ركت هاي غيردولت��ي هس��تند، درخواس��ت 
افزاي��ش بهاي بليت قطار را ب��ه راه آهن داده اند، 
مي گوي��د: در ص��ورت موافقت راه آه��ن احتمال 
افزاي��ش قيمت بلي��ت قطار از ابتداي تابس��تان 

وجود دارد. 
ميرحس��ن موس��وي در گفت وگو ب��ا ايلنا، با 
اش��اره به تاثيرپذيري نرخ بليت قطار از افزايش 
قيمت ه��ا در ب��ازار اظه��ار مي كند: درخواس��ت 
ش��ركت ها براس��اس ميزان نرخ ت��ورم و افزايش 
نرخ برخي هزينه ها و ضريب آنهاس��ت كه هنوز 
رقم دقيقي محاس��به نش��ده اس��ت، درخواست 
ش��ركت هاي ريلي برمبناي دستورالعمل شركت 
راه آهن ارزيابي و بررس��ي مي ش��ود و در نهايت 
براساس اين دس��تورالعمل درباره افزايش قيمت 

بليت قطار تصميم خواهيم گرفت. 
موس��وي تاكيد مي كند: البت��ه احتمال دارد 
افزايش بهاي بليت تصويب ش��ود اما در اين بازه 
زماني )همزمان با ش��روع سفرهاي تابستاني( به 

اجرا نرسد. 
براس��اس اين گزارش، ش��ركت هاي ريلي در 
نامه يي كه به مديرعامل راه آهن نوش��ته با اشاره 

به آخرين تغيير قيمت بليت قطار مس��افري در 
آذر ۹۴، اعالم كرده اند: اين در حالي است كه در 
سال گذشته، دستمزد نيروي انساني 1۴.5 و در 
س��ال جاري 1۹.5درصد افزايش يافته است كه 
به طور متوسط 1۷درصد مي شود؛ از سوي ديگر، 
باتوجه به نوس��انات ارزي و خريد لوازم و قطعات 
يدكي ن��اوگان از خ��ارج، درنتيج��ه هزينه هاي 

جانبي شركت هاي ريلي افزايش يافته است. 

 كنترل قيمت ها با شناورسازي حق دسترسي 
نگاهي ب��ه اتفاق��ات رخ داده در حوزه حمل 
و نقل طي يكي، دو ماه گذش��ته نش��ان مي دهد 

ك��ه حضور دول��ت در صنع��ت حم��ل و نقل و 
دخال��ت در قيمت گذاري هم ب��ه طرف عرضه و 
هم تقاضا آس��يب رسانده اس��ت درحالي كه اگر 
قيمت گ��ذاري به بخ��ش عرضه واگذار مي ش��د 
ش��اهد اتفاق��ات بهت��ري در اين زمين��ه بوديم، 
داس��تان افزايش نرخ ع��وارض آزادراهي و ثابت 
نگه داشتن عوارض در دو سال و افزايش ناگهاني 
۲8 تا 3۲درصدي اين نرخ در س��ال جاري نمونه 
همين دخالت در قيمت گذاري اس��ت موضوعي 
كه درب��اره قيمت بليت قطارهاي مس��افري هم 
تكرار شد در حالي كه اگر دولت قيمت گذاري در 
نرخ بليت قطار مس��افري شركت هاي خصوصي 

را به خود آنها واگ��ذار مي كرد تقاضا و عرضه به 
تعادل مي رسيدند و شاهد شوك قيمتي و به تبع 
آن كاهش حجم مس��افران ريلي و ازسوي ديگر 

نارضايتي طرف عرضه نبوديم. 
محمدحس��ن رضاييان كارشناس ارشد بخش 
ريلي درباره درخواست افزايش قيمت نرخ بليت 
قطارهاي مس��افري به »تعادل« مي گويد: دولت 
باي��د به س��متي حركت كند ك��ه در بخش هاي 
مختل��ف حمل و نقل ازجمل��ه بخش ريلي فقط 
رگوالتور باش��د و تصدي گ��ري در اين بخش را 

فراموش كند. 
رضايي��ان مي افزايد: دولت نبايد وارد جزئيات 

تعرفه گذاري هاي ريلي شود و تعرفه گذاري را به 
شركت هاي ريلي مسافري واگذار كند. 

او ادام��ه مي ده��د: درصورت��ي ك��ه ش��اهد 
آزادس��ازي مطلق نرخ بليت قطار باش��يم شاهد 
افزايش ش��ديد قيمت ها خواهيم ب��ود و كنترل 
اين وضعيت بس��يار سخت خواهد بود و در زمان 

افزايش تقاضا، قيمت ها دوسه برابر مي شود. 
به گفته اين كارش��ناس ارش��د بخش ريلي، 
دول��ت مي تواند ب��ه ش��كل هنرمندانه تري عمل 
كرده و هم از افزايش قيمت جلوگيري كند و هم 
دخالت مستقيم در تعرفه گذاري ها نداشته باشد. 
رضايي��ان اظه��ار مي كند: دول��ت مي تواند با 
ش��ناور كردن حق دسترسي ش��ركت هاي ريلي 
مس��افري هم دخالت مس��تقيم در تعرفه گذاري 
نداش��ته باش��د و هم اينكه مان��ع از افزايش نرخ 
بليت ش��ود تا اينكه به صورت چكشي وارد عمل 

شد و قيمت ها را افزايش يا كاهش داد. 
او ادامه مي دهد: حق دسترسي هزينه يي است 
كه دولت به ازاي حركت قطارها در ش��بكه ريلي، 
از ش��ركت ريلي مسافري و باري دريافت مي كند 
و دولت مي تواند حق دسترس��ي را ش��ناور كند 
يعني اعالم كند كه اگر قيمت بليت در محدوده 
مناسبي باشد حق دسترسي هم كاهش مي يابد 
اما اگر قيمت بليت افزايش يابد حق دسترس��ي 

هم رشد مي كند. 
اين كارشناس ارشد حوزه ريلي، معتقد است 
كه دولت مي تواند با بهره گيري از حق دسترسي، 
رفتار ش��ركت هاي خصوصي در زمينه نرخ بليت 
به گونه يي باش��د ك��ه قيمت بلي��ت در محدوده 

مناسبي تغيير كند. 
او با اش��اره به اينكه ش��يوه آزادسازي قيمت 
بليت قط��ار مي تواند راهكار جايگزين مناس��بي 
باش��د يا نه، مي گوي��د: درصورتي ك��ه قيمت ها 
آزادسازي شود ديگر نظارت نمي تواند مشكلي را 
ح��ل كند، نگاهي به تجربه حوزه هوايي و قيمت 
افسارگس��يخته بليت در تعطي��الت نمونه خوبي 

براي اين موضوع است. 
اين كارش��ناس ارش��د قيمت مس��كن ادامه 
مي دهد: درصورت آزاد س��ازي نرخ بليت ش��اهد 
افزايش قيمت خواهيم ب��ود و درنتيجه مردم به 
س��مت بخش جاده يي سوق داده مي شوند و اين 
موضوع ظلم به مردم اس��ت زيرا هر س��اله تعداد 
زي��ادي از هموطنان مان را در حوادث جاده يي از 

دست مي دهيم. 

عل��ي الريجان��ي ريي��س مجلس ش��وراي 
اس��المي با س��يدمحمدعلي افش��اني شهردار 
جدي��د تهران ديدار و گفت وگو كرد. افش��اني 
چن��د روز پي��ش ني��ز ب��ا حس��ن روحان��ي 

رييس جمهور نيز ديدار كرده بود. 
به گ��زارش ايلن��ا، رييس مجل��س در اين 
دي��دار گفت: يك��ي از اين موضوع��ات هواي 
تهران اس��ت كه قانون اليحه ه��واي پاك در 
اين راس��تا در مجلس تصويب شد و شرايطي 
را ب��راي كارخانه ها و حمل و نق��ل قرار داد، از 
اين رو اگر شهرداري پشت اجراي آن نايستد، 

دستگاه ها آن را اجرايي نمي كنند. 
وي با بيان اينكه شهرداري تهران بايد براي 
هواي تهران برنامه ريزي داش��ته باش��د، ادامه 
داد: هزينه يي كه ب��راي آلودگي هواي تهران 
پرداخت مي شود، چه هزينه هاي فوري مانند 
تعطي��الت و چ��ه هزينه هاي پنه��ان همانند 
ايجاد برخ��ي بيماري ها بي��ش از هزينه هايي 

بوده كه براي آلودگي بايد خرج شود. 
 الريجاني اظهار كرد: در زمينه گس��ترش 
مترو، توس��عه حمل ونقل عمومي، برقي كردن 
موتورس��يكلت ها و كارخانه هاي��ي كه اطراف 
تهران وجود داش��ته و آلودگي زيادي دارند و 
سوخت منازل، ش��هردار تهران بايد جلساتي 
براي چاره انديشي و رفع مشكالت برگزار كند 
كه در اين راس��تا مجلس حتما از ش��هرداري 

تهران حمايت مي كند. 
ريي��س قوه مقننه با تاكي��د بر اينكه بحث 
ترافي��ك و حمل ونقل نيز يكي از مباحث مهم 
ديگر براي شهر تهران است، ادامه داد: بايد در 
اين دو بخش بازنگري هايي صورت گيرد، چرا 
كه حجم حمل ونقل با مترو كم بوده و س��هم 
حمل و نقل هاي ديگر بيش��تر اس��ت، از اين رو 

اگ��ر س��رمايه گذاري در بخش مت��رو افزايش 
يابد، مي توان از حجم ترافيكي كاست كه اين 
موض��وع بايد در اولويت ق��رار گرفته و برنامه 

جامعي براي بحث ترافيك تدوين شود. 
وي با تاكي��د بر اينكه يك��ي از موضوعات 
مه��م ديگر بح��ث درآمده��اي پاي��دار براي 
ش��هرداري تهران اس��ت، ادام��ه داد: تا حدي 
بحث فروش فضاي ش��هر براي اداره و كسب 
درآمد معنا داش��ت، اما موضوع فروش فضاي 
ش��هر ب��دون اصول انجام ش��ده، چ��را كه در 
برخي خيابان هاي تنگ عمارت هاي 3۰ طبقه 
بنا نهاده ش��ده كه براي كش��ور مشكل ايجاد 
مي كند، از اين رو ش��هرداري تهران بايد براي 
اين بخش انضباط��ي در نظر گرفته و راه هاي 

ديگر براي كسب درآمد در نظر گرفت. 
ريي��س ق��وه مقننه با بي��ان اينك��ه يكي از 
موانع براي رونق س��اخت و ساز در تهران مبلغ 
اوليه يي بود كه براي س��اخت دريافت مي شود، 
يادآور ش��د: مي توان اين مبلغ را تقس��يط كرد 
ت��ا ساختمان س��ازي ب��ه ص��ورت معق��ول و با 
برنامه ري��زي صحي��ح رونق بگي��رد و درآمدي 
پايدار براي شهرداري ايجاد شود، اما روز نخست 
كه پروژه ساختمان سازي كليد مي خورد، نيازي 

به دريافت مبلغ كالن نيست. 
 الريجان��ي ش��هرداري ته��ران را از قبول 
مسووليت ساير دس��تگاه ها به عنوان مديريت 
ش��هري بر حذر داشت و افزود: در حال حاضر 
همه به دنبال اين هستند كه مديريت يكپارچه 
شهري وجود داشته باشد. نيازي نيست كه بار 
ش��هرداري ته��ران بيش از اين ش��ود، چراكه 
شهرداري تهران مشكالت فراواني دارد و بايد 
بر رفع اين مش��كالت اهتمام بورزد. مديريت 
يكپارچ��ه ش��هري در برخي كش��ورها مفيد 

است، مابقي دس��تگاه ها بايد هزينه هاي خود 
را پرداخت كنند تا ش��هر تهران اداره ش��ود و 

اوضاع شهر سروسامان يابد. 

 گرانيگاه تعادلي كشور 
ش��هردار تهران نيز در اين ديدار با بيان اينكه 
مجلس بايد از ش��هرداري ته��ران حمايت كند، 
گفت: اميدوارم تمام كس��اني كه دلشان به حال 
كشور مي سوزد، به شهرداري تهران كمك كنند 
تا انتظار نسبي مردم برآورده شود، چرا كه تهران 

گرانيگاه تعادلي كشور است. 
وي ب��ا اش��اره به ط��رح موض��وع مديريت 
يكپارچه ش��هر تهران در جلس��ه هم انديشي 
ش��ورا افزود: در اين جلس��ه به اعضاي ش��ورا 
اعالم كردم ك��ه در اين بخش با آنها همراهي 
نمي كنم، چرا كه دستگاه هاي دولتي حاضر به 
واگذاري وظايف خود به ش��هرداري نيستند و 
اگر وظايف خود را به شهرداري واگذار كنند، 
منابع مرتبط با آن را در اختيار شهرداري قرار 

نمي دهند. 
افشاني با بيان اينكه مجلس بايد براي ايجاد 
درآمد در بح��ث اصالح قوانين به ش��هرداري 
كمك كند، يادآور ش��د: اين كسب درآمد بايد 

بدون ايجاد فشار به مردم انجام شود. 
ش��هردار جديد ته��ران با تاكيد ب��ر اينكه 
اولويت نخس��ت كاري ام كاهش آلودگي هواي 
تهران است، افزود: سال گذشته مدارس شهر 
ته��ران حدود 3۰روز تعطيل بودند كه بايد در 
اين راس��تا فكري به حال آلودگي هواي شهر 

تهران كرد. 
حمل ونق��ل كارك��رد دوجانب��ه دارد، اگر 
حمل ونقل عمومي تقويت ش��ود، آلودگي هوا 
كاهش يافت��ه و به تناس��ب از حجم ترافيك 
كاس��ته مي ش��ود، چرا ك��ه در ح��ال حاضر 
اتوبوس هاي گازوييل سوزي وجود دارند كه در 
هر 1۰۰كيلومتر ۶۷ ليتر مصرف مي كنند كه 
اگر اين اتوبوس ها گازس��وز شوند، آلودگي هوا 

كاهش مي يابد. 
افشاني با تاكيد بر اينكه بايد از قالب صرف 
حرف زدن خارج ش��ويم تا مردم باور كنند كه 
دولت، مجلس و ش��هرداري ب��ه دنبال ايجاد 
تحول در شهر تهران هستند، تصريح كرد: در 
بحث توس��عه مترو بايد تعداد واگن ها افزايش 
يابد تا تاخير مردم در ايس��تگاه ها كاهش يابد 
كه در اين راس��تا مناقصه يي براي ۶3۰ واگن 
انجام شده كه در حال نهايي شدن است و اين 
اقدام بين ش��ركت چيني و واگن سازي تهران 

به صورت مشترك انجام مي شود. 
وي با بيان اينكه هيچ يك از ساختمان هاي 
بافت فرسوده با زلزله ۶ريشتري سرپا نمي ماند، 
افزود: بحث مقاوم س��ازي ساختمان هاي شهر 
به عنوان يك اولويت در دستور كار شهرداري 
تهران ق��رار دارد كه در اين راس��تا بايد براي 
س��اختمان هاي مهم ش��هر، شناس��نامه فني 
صادر ش��ود. زمان��ي كه در نوس��ازي مدارس 

ايف��اي مس��ووليت مي ك��ردم، براي  كش��ور 
مدارس كشور شناسنامه فني صادر كرديم كه 
1۰۰هزار مدرس��ه شناسنامه فني داشته و به 
صورت آنالين روي س��ايت قرار دارند. وزارت 
راه و شهرس��ازي بايد به عنوان متولي مسكن 
شناس��نامه فني براي ساختمان هاي تهران به 
ترتي��ب اولويت صادر كند، ام��ا اگر وزارت راه 
اين اقدام را انجام ندهد، شهرداري در صورت 
حمايت هاي مالي اين اقدام را انجام مي دهد. 

افش��اني با بيان اينكه در حال حاضر صدور 
پروانه ساخت ساختمان ها تقسيط شده است، 
اظهار كرد: اين تقس��يط به گونه يي اس��ت كه 
ب��ا س��ود 15درص��دي در 3۶ ماه ي��ا 5۰ ماه 
پرداخت مي ش��ود، حتي اگر ف��ردي وضعيت 
مالي مناس��بي نداشته باشد، زمان بازپرداخت 

مي تواند بيشتر شود. 
وي با اش��اره به بررس��ي اليحه ماليات بر 
ارزش افزوده در كميس��يون اقتصادي مجلس 
افزود: تبصره 5۴ قانون بودجه سال ۶۲ دولت 
را مكلف كرده بود كه به گونه يي عمل كند كه 
ظرف مدت 3 سال، شهرداري ها به خودكفايي 
برس��ند كه در اين راستا شهرداري ها در ابتدا 
ب��ه خوبي عم��ل كردند، اما زمان��ي كه بحث 
تجميع عوارض مطرح و روي آن كلمه ماليات 
بر ارزش افزوده گذاشته شد، همه فكر كردند 

ك��ه ماليات بر ارزش افزوده پول دولت اس��ت 
و به مرور سهم شهرداري ها را كاهش دادند. 

ش��هردار تهران با بيان اينكه از سال 8۹ به 
بعد س��هم دولت ۶۷درصد و سهم شهرداري 
33درص��د ش��د، گف��ت: ش��هرداري ته��ران 
پيش��نهادي مبن��ي ب��ر اينكه س��هم دولت و 
شهرداري 5۰درصد مساوي شود، مطرح كرده 

است. 
در ح��ال حاض��ر آخرين روزهاي بررس��ي 
اليحه ماليات بر ارزش افزوده در كميس��يون 
اقتص��ادي اس��ت، ب��ه كميس��يون اقتصادي 
پيش��نهاد شود كه سهم ش��هرداري ها حداقل 
۴۰درصد ش��ود كه اين قدم بزرگي براي شهر 

تهران و رفع مشكالت اين شهر است. 
ش��هردار تهران با اش��اره ب��ه اينكه بخش 
محدودي از پسماند تهران به صورت صنعتي 
و با رعاي��ت اصول زيس��ت محيطي مديريت 
مي ش��ود، اظهار كرد: باي��د چاره يي براي دفع 
اين پس��ماندها انديش��يده ش��ود كه در اين 
راس��تا مي ت��وان اقداماتي انج��ام داد كه اين 
پسماندها با حمايت هاي دولت به برق تبديل 
شود، بنابراين بايد گاز به قيمت نيروگاه ها در 
اختيار اين ش��ركت ها قرار گي��رد كه البته در 
قانون بودجه ساالنه گنجانده شده، اما بايد به 

صورت پايه دايمي شود. 

صدور 10 هزار بارنامه 
جاده اي تا روز گذشته 

عضو هيات مديره سازمان راهداري و حمل و نقل 
جاده ي��ي با بيان اينكه تا س��اعت 1۰:3۰ صبح روز 
چهارش��نبه 1۰ هزار بارنامه صادر شده است، گفت: 
مخالفتي با تعيين قيمت كرايه برمبناي تن- كيلومتر 
و حذف سپهتن )سامانه پايش هوشمند تردد ناوگان( 
نداري��م. فرامرز م��داح در گفت وگو با ايلن��ا، درباره 
آخري��ن توافق ها با نمايندگان صنف كاميون داران و 
رانندگان كاميون اظهار كرد: نخستين جلسه كارگروه 
تخصص��ي با حضور نمايندگان و مس��ووالن مرتبط 
برگزار و خواسته هاي آنها احصا و درنهايت توافقاتي 
حاصل ش��د. عضو هيات مديره س��ازمان راهداري و 
حمل و نقل جاده يي درباره خواسته كاميون داران و 
رانندگان كاميون مبني بر تعيين كرايه بها برمبناي 
تن- كيلومت��ر، تاكيد كرد: اين خواس��ته رانندگان 
قابل قبول اس��ت و مخالفتي با اجراي آن نداريم اما 
طرح خام اس��ت و بايد يك طرح مش��خص و دقيق 
از تعيين كرايه بها براساس تن-كيلومتر به سازمان 

راهداري و حمل و نقل جاده يي ارائه دهند. 
م��داح با بيان اينكه نمايندگان رانندگان كاميون 
و كامي��ون داران براي تعيين يك طرح مش��خص از 
قيمت كرايه برمبناي تن-كيلومتر يك هفته فرصت 
خواس��ته اند، ادام��ه داد: طبق اين خواس��ته صنف 
كامي��ون داران و رانندگان كاميون ن��رخ كرايه بايد 
براس��اس وزن و نوع بار تعيين شود به اين معنا كه 
از اين پس در صورت اجرايي شدن اين طرح قيمت 

كرايه بار پنبه با آهن و... تفاوت خواهد داشت. 
او اف��زود: بايد تمام اين موضوعات در نظر گرفته 
ش��ود و به اين تواف��ق نهايي در م��ورد نرخ گذاري 
كرايه براساس تن-كيلومتر برسيم چراكه اين طرح 
پيچيدگي هاي بسيار زيادي دارد و بايد تمام جوانب 
آن بررسي شود. عضو هيات مديره سازمان راهداري 
و حم��ل و نقل جاده يي با اش��اره به ديگر خواس��ته 
نمايندگان رانندگان كامي��ون و كاميونداران گفت: 
پيش از اينكه اعتراضات رانندگان شروع شود افزايش 
قيمت تا ۲۰درصد كرايه حمل بار به استان ها ابالغ 
شده بود اما در حال حاضر برخي رانندگان درخواست 
افزايش قيمت هاي بيشتر از ۲۰درصد را دارند كه اين 

قابل قبول نيست چراكه بازار كشش ندارد. 

لغو قرارداد ريلي 1.4 ميليارد 
دالري ايران و سوييس 

در پ��ي تصميم دونال��د ترامپ مبن��ي بر خارج 
ك��ردن امري��كا از برجام و وض��ع تحريم هاي جديد 
عليه ايران، ش��ركت سوييسي اس��تدلر اعالم كرد، 
ناگزير اس��ت قرارداد 1.۴ميلي��ارد دالري ريلي خود 
ب��ا ايران را لغ��و كند.  به گزارش تس��نيم به نقل از 
پرس تي وي، شركت سوييس��ي استدلر اعالم كرد 
به دليل خروج امريكا از برجام ناگزير اس��ت قرارداد 
1.۴ميليارد دالري ريلي خود با ايران را لغو كند. اين 
شركت سوييس��ي در ماه فوريه توافقنامه يي را راي 
تحويل ۹۶۰ واگن مترو در تهران امضا كرد، هرچند 
كه بعدا انعقاد هرگونه ق��راردادي با ايران را تكذيب 
كرد و گفت: صرفا در يك مناقصه عمومي ش��ركت 
كرده اس��ت. اما مقامات شركت استدلر به تازگي در 
مصاحبه ب��ا روزنامه آلماني بليك اذعان كرده اند كه 
اي��ن قرارداد به صورت انحصاري بين اين ش��ركت و 
س��ازمان توسعه و نوسازي صنعتي ايران امضا شده، 
اما به دليل تحريم هاي امريكا استدلر ناگزير است اين 

پروژه را به حالت تعليق در بياورد. 
پيتر جنلتن رييس بخش فروش ريلي ش��ركت 
استدلر گفت: اگر معجزه يي رخ ندهد اين قرارداد از 

بين رفته است. 
او افزود: تنها اميد ما و صنعت ريلي سوييس اين 
است كه ترامپ به صورت ناگهاني نظر خود را تغيير 

دهد و تحريم ها مجددا برداشته شود. 
جنلتن همچنين اميدوار نيس��ت ك��ه اقدامات 
متقابل دولت ه��اي اروپايي بتواند موجب حفظ اين 

قرارداد ريلي با ايران شود. 
رييس بخش فروش ريلي ش��ركت استدلر ادامه 
داد: تا زماني كه دالر رايج ترين ارز بين المللي اس��ت 
امري��كا قدرت محدود ك��ردن همكاري هاي تجاري 

ميان كشورها را خواهد داشت. 
به گفت��ه جنلت��ن، عجيب ترين جاي داس��تان 
اينجاس��ت كه تحريم هاي امريكا در وهله نخست به 

سود چين و روسيه تمام مي شود. 

ايرانشهر

ماده ۹ قانون دسترس��ي آزاد به ش��بكه حمل و نقل ريلي مصوب سال 8۴ 
مجلس شوراي اسالمي مي گويد: »نرخ حمل و نقل ريلي بار، متناسب با حمل و 
نقل جاده يي به صورت توافقي في مابين صاحبان كاال و شركت هاي حمل و نقل 

ريلي تعيين و اجرا خواهد شد. بهاي بليت مسافران توسط شركت هاي حمل و 
نقل ريلي در هر مسير و برحسب نوع و درجه واگن، قطار و خدماتي كه ارائه 

مي شود تعيين و پس از تاييد هيات مديره راه آهن به مرحله اجرا درمي آيد.«

قانون دسترسي آزاد به شبكه حمل و نقل

تهران محور گفت وگوي رييس مجلس و شهردار پايتخت

توصيه هاي الريجاني به افشاني 
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فعاالن حوزه واردات و اتاق تهران به تشريح مطالبات خود پرداختند 

طرح 4 توصيه ارزي به دولت
فعاالن حوزه واردات طي بيانيه اي خواستار شدند: واردات را مديريت كنيد نه متوقف

گروه تجارت| 
بيم از سياس��ت هاي ارزي دول��ت و آينده نامعلوم 
اقتصادي موجب شد تا فعاالن حوزه واردات از يك سو 
و رييس اتاق تهران از س��وي ديگر مطالبات خود را به 
گوش دولتمردان رس��اندند. افزايش آمار ثبت سفارش 
كاال ب��ا ن��رخ 4200تومان��ي در هفته ه��اي اخير اين 
نگراني را ايجاد كرده كه واردكنندگان بيشتر به دنبال 
سوءاس��تفاده از وضعيت موجود هس��تند. از همين رو 
رييس اتاق تهران طي نامه يي با تش��ريح 4 پيشنهاد 
ارزي از معاون اول رييس جمهور خواستار نظرخواهي 
از بخش  خصوصي در تهيه فهرست گروه هاي كااليي 
ش��ده بود ك��ه از ارائ��ه ارز حاصل از ص��ادرات با نرخ 
4200توماني معاف هس��تند. از جمله پيش��نهادات و 
انتقادات بخش خصوصي اين اس��ت كه تخصيص ارز 
4200توماني به كاالهاي وارداتي نه تنها در ش��رايط 
كنوني مش��كالت دول��ت و بانك مرك��زي را افزايش 
خواه��د داد، بلك��ه در ميان مدت ب��ا افزايش تقاضاي 
واردات، مديريت دولت را با مشكل مواجه خواهد كرد. 
از اين رو درخواس��ت كردند ك��ه نرخ مذكور تنها براي 
واردات كاالهاي اساسي، سرمايه يي و واسطه يي توليد 
اختصاص يافته و مابقي واردات با نرخ توافقي از محل 
ارز حاصل از صادرات كاالهاي غيرنفتي تامين ش��ود. 
اما از آن س��و فعاالن ح��وزه واردات كه از وضع موجود 
گله مند بودند، گردهم آمدند ت��ا به دنبال راهي براي 
حل معضالت خود برآيند. آنها بر اين باورند، واردات كه 
يكي از مهم ترين مولفه هاي موثر توليد و صادرات است 
از گذش��ته با موانعي مواجه بوده و حاال شرايط جديد 
ارزي مسير آن را پر پيچ و خم تر از گذشته كرده، از اين 
رو طي بيانيه چند  بندي از دولتمردان خواستار شدند 

تا واردات مديريت شود نه متوقف. 

 4 پيشنهاد ارزي به روحاني
سخنگوي دولت در جديدترين اظهارات خود اعالم 
كرد كه بر اساس گزارش وزارت صنعت، از ابتداي سال 
۹۷ تا 6 خردادماه ۱۹ميليارد و ۷۷4ميليون دالر براي 
۱۸2هزار و 2۱6قلم كاال ثبت س��فارش صورت گرفته 
اس��ت. محمدباقر نوبخت در نشست خبري خود نيز 
گفته ب��ود كه از مجموع ثبت س��فارش انجام ش��ده، 
يك ميليارد و 4۸0ميليون دالر براي كاالهاي اساسي، 
2ميليارد و ۱۹0ميليون دالر براي كاالهاي مصرفي و 
۱۱ميليارد و 66۳ ميليون دالر براي كاالهاي واسطه يي 
ثبت سفارش شده است. تا تاريخ ششم خردادماه براي 
كاالهاي س��رمايه يي ۳ميلي��ارد و ۵۹۳ميليون دالر و 
براي ساير كاالها ۸4۸ميليون دالر ثبت سفارش صورت 
گرفته است. آمارها حاكي از اين است كه واردكنندگان 
با نرخ 4200توماني ش��رايط را ب��راي واردات مطلوب 
ارزيابي كرده اند و همين نرخ يارانه يي دالر موجب شده 

تا ثبت سفارش افزايش يابد. 
حال در همين راس��تا شاهد موضع گيري متفاوت 
از س��وي اتاق ته��ران و فعاالن ح��وزه واردات بوديم. 
به طوري كه مسعود خوانس��اري رييس اتاق بازرگاني 
ته��ران طي نامه يي به رييس جمهور كه رونوش��تي از 
آن براي معاون اول نيز ارس��ال شده است، به تشريح 
چهار مطالبه ارزي بخش خصوصي از دولت اشاره كرد.  
به گزارش رواب��ط عمومي اتاق تهران، در بند اول اين 
نامه آمده اس��ت: »با توجه به وج��ود انتقاداتي به نرخ 
رسمي اعالم ش��ده، پيشنهاد مي شود حداقل، تعديل 
نرخ متناسب با تغييرات تورمي تا پايان سال جاري در 
دستور كار بانك مركزي قرار گيرد.« بند دوم اين نامه 
اشاره مي كند: »تخصيص ارز 4200توماني به كاالهاي 
وارداتي نه تنها در ش��رايط كنوني مش��كالت دولت و 
بانك مركزي را افزايش خواهد داد، بلكه در ميان مدت 
با افزايش تقاضاي واردات، مديريت دولت را با مشكل 
مواجه خواهد كرد. از اين رو پيش��نهاد مي ش��ود نرخ 
مذكور تنها براي واردات كاالهاي اساس��ي، سرمايه يي 
و واس��طه يي توليد اختصاص يافته و الباقي واردات با 
ن��رخ توافقي از محل ارز حاص��ل از صادرات كاالهاي 

غيرنفتي تامين شود.«
در بند س��وم اين نامه پيشنهاد شده است: »ضمن 
بازنگري مجدد در فهرس��ت كاالهاي وارداتي مشمول 
درياف��ت ارز با نرخ رس��مي، مطابق بن��د 2 و تفكيك 
مجدد كاالهاي اساس��ي، واس��طه يي و س��رمايه يي از 
كاالهاي غيرضرور و مصرفي، تامين ارز كاالهاي گروه 
اخي��ر با فعاليت مج��دد صرافي هاي مجاز به ايش��ان 

واگذار تا از مح��ل ارز حاصل از صادرات غيرنفتي )به 
استثناي محصوالت پتروش��يمي و ميعانات گازي( و 
به صورت توافقي، بان��ك مركزي بتواند مديريت بازار 
آزاد را مج��ددا در دس��ت گرفت��ه و از افزايش كاذب 
ن��رخ ارز در بازار س��ريعا جلوگيري به عم��ل آورد. با 
اتخ��اذ اين سياس��ت و به طور تدريج��ي اختالف نرخ 
ارز رس��مي و بازار كاهش پذير خواهد بود. « همچنين 
در بن��د چهارم اين نامه آمده اس��ت: »با توجه به بند 
2 دس��تورالعمل صادره از س��وي مع��اون اول محترم 
رييس جمهور به شماره ۵۵۳00.۸۷.۳۹ مورخ ۹۷/2/2 
كه صادركنندگان مجاز به واگذاري ارز خود به صورت 
مستقيم به واردكنندگان ش��ده اند، پيشنهاد مي شود 
مبناي تعيين ن��رخ صورت توافقي )به اس��تثناي ارز 
ناشي از محصوالت پتروشيمي و ميعانات گازي( مجاز 
شمرده شده و مازاد نرخ 4200توماني به عنوان ارزش 
اظهارنامه صادراتي به منظور تش��ويق صادرات تلقي 
ش��ود.« در انتهاي اين نامه نيز اش��اره شده است: »با 
مالحظه و بررسي رويه  و فضاي فعلي، آنچه قطعا قابل 
پيش بيني است، ادامه آشفتگي بيش از پيش بازار ارز 
در روزهاي آتي خواهد بود كه اميد است با اتخاذ تدابير 
فوق و سياس��ت هاي جامع نگرانه از بروز آن جلوگيري 
شود.« همچنين معاون اول رييس جمهور در پاسخ به 
درخواست اتاق تهران مبني  بر »درخواست نظرخواهي 
از بخش خصوصي در تدوين فهرست تعيين گروه هاي 
صادراتي مش��مول واگذاري ارز حاصل از صادرات در 
س��امانه نيما« طي نامه يي جداگان��ه از وزارت صنعت 
خواس��ته اس��ت: »در تهيه ي��ا اصالح ليس��ت با اتاق 
بازرگاني، صنايع، معادن و كش��اورزي تهران مشورت 

شود.«

 واردات را مذموم نشمريد
از س��وي ديگ��ر فع��االن ح��وزه واردات ني��ز در 
نشس��تي گردهم آمدند ت��ا صداي واحد خ��ود را به 
گوش دولتم��ردان در زمينه سياس��ت گذاري مرتبط 
با حوزه تجارت خارجي برس��انند. معاون كسب وكار 
اتاق تهران در تازه ترين نشس��ت فعاالن حوزه واردات 
بر اين نكته تاكيد كرد كه امروز نيازمند ش��نيدن يك 
صداي واحد براي اتخاذ سياست گذاري و برنامه ريزي 
هس��تيم؛ صدايي كه توليد و تج��ارت را دو بال اصلي 
تجارت خارجي بدانند و تفس��ير جداگانه يي از اين دو 
مقوله نداشته باش��ند. اما هومن حاجي پور با انتقاد از 
اينكه همصدايي به دليل نگاه دستوري حاكم بر اقتصاد 
كش��ور وجود ندارد، مي افزايد: بر اين اس��اس افزايش 
تعرفه ها، بخشنامه هاي متعدد و سخت كردن شرايط 
واردات همگ��ي اقداماتي هس��تند كه صرف��ا به بهانه 
حمايت از توليد انجام ش��ده است. در حالي كه چنين 
سياست هايي به يقين آثار مخرب مانند افزايش قاچاق، 
افزايش قيمت ها در بازار و... خواهد داش��ت. اين فعال 
بخش خصوصي بر اين باور است كه امروز سياست هاي 
كالن اقتصادي كه براي واردات ممنوعيت و محدوديت 
ايج��اد مي كن��د، در صورتي اعمال مي ش��ود كه نياز 

مصرفي كاهش نيافته اس��ت. به عبارتي چنانچه نياز 
خانوارهاي ايراني از مبادي رس��مي تامين نش��ود به 
يقي��ن از طريق قاچاق تامين مي ش��ود. به گفته او در 
چنين حالتي نه تنها منافع مصرف كنندگان به خطر 
مي افت��د، بلكه منابع مالي دول��ت نيز كاهش مي يابد. 
گذش��ته از اينكه اقتصاد كش��ور و فعاالن اقتصادي از 

جمله واردكنندگان به  شدت صدمه مي بينند. 
معاون كسب و كار اتاق تهران ادبيات اقتصاد كشور 
را دس��توري خواند وگفت: ساختار اقتصادي از ابتداي 
انقالب به گونه يي شكل گرفت كه باعث شد فشارهاي 
متعددي به فعاالن اقتصادي وارد  ش��ود. هنوز هم اين 
رويكرد ادامه دارد، به همين دليل به توليد نگاهي واال 

به صادرات خوب و به واردات مخرب است. 
با وجود چنين ديدگاهي، حاجي پور معتقد است كه 
سازمان تامين اجتماعي و گمرك ماهيت اصلي خود 
را فراموش كردند و از طريق فشار به فعاالن اقتصادي 
به نهادهاي درآمدزايي تبديل ش��دند. در اين شرايط 
س��ازمان امور مالياتي در كنار آنها انواع فش��ارها را به 
اين فعاالن اعم از واردكننده، توليدكننده و صادركننده 
تحميل مي كند. اين فعال اقتصادي معتقد اس��ت كه 
هدف از واردات ضربه زدن به توليد نيست، بلكه واردات 
خود مقدمه افزايش توليد و صادرات كش��ور است. اما 
جاي تاس��ف دارد كه امروز به واردات مانند تافته جدا 
بافته از اقتصاد كشور نگريسته مي شود و توجه بيشتر 

به سوي توليد و صادرات است. 

 مانع چندصدايي شويم
از آن س��و،  رييس هيات مديره فدراس��يون واردات 
هم ضمن اش��اره به آسيب زا بودن چندصدايي عنوان 
مي كند: چندصدايي بين واردكنندگان باعث مي شود 
ك��ه دولت و بخ��ش خصولت��ي از اي��ن چندصدايي 
سوءاس��تفاده كند. فرهاد احتشام زاد، بر اين باور است 
كه در رويك��رد كوتاه مدت درباره مس��ائل ارزي و در 
رويكرد بلندمدت درباره تدوين اس��تراتژي كلي براي 

واردات تصميم گيري مي شود. 
مرتض��ي  اهلل داد مع��اون اقتصادي ات��اق ايران هم 
ارائ��ه گزارش كوتاهي از فعاليت هاي كميته ارزي اتاق 
گفت: پايين نگه داش��تن نرخ ت��ورم از طريق نرخ ارز 
كار اش��تباهي بود و امروز شاهد بي نتيجه ماندن اين 
سياست هس��تيم. او به پژوهش��ي در بخش معاونت 
اقتصادي اتاق ايران اش��اره و مي گويد: در اين تحقيق 
نتيجه گرفتيم اگر واردات در كش��ور نباشد، صادراتي 

هم صورت نخواهد گرفت. 
رييس كميس��يون واردات اتاق ايران هم با تاكيد 
بر اينكه تالش هاي واردكنندگان و نقش واردات براي 
بسترس��ازي توليد و صادرات ناديده گرفته مي ش��ود، 
چند صدايي را مهم ترين آس��يب به واردات دانسته و 
مي گوي��د: بايد بتوانيم اهميت واردات در كش��ور را به 
بخش دولتي متذكر ش��ويم و اين مهم اتفاق نمي افتد 
مگر با هم صداي��ي بخش هاي مختلف. در حال حاضر 
بزرگ ترين هدف ما ايجاد انس��جام بين كميس��يون 

واردات ات��اق اي��ران، مجم��ع واردات و فدراس��يون 
واردات اتاق ايران اس��ت. به گفته محمد جعفري، اين 
نخستين بار است كه واردكنندگان بخش هاي مختلف 
اين چنين با يكديگر هماهنگ و هم نظر ش��ده اند كه 

قطعا آثار مثبتي براي اين بخش خواهد داشت. 
از سوي ديگر، عليرضا مناقبي رييس مجمع واردات 
هم كه در اين نشس��ت حضور يافته بود، با بيان اينكه 
انتق��اد از واردات تبديل به پلكاني براي ترفيع پس��ت 
افراد شده، بيان مي كند: جمع هزينه واردات غيرقانوني 
و قانوني حدود ۷0 ميليارد دالر اس��ت؛ يعني نيمي از 
درآمد كش��ور از اين طريق تامين مي شود. با اين حال 
واردات امر مذمومي درنظر گرفته مي شود كه بايد براي 

جلوگيري از گسترش آن مانع تراشي كرد. 

 بالتكليفي تجار 
از ديگر انتقاداتي كه از س��وي فعاالن حوزه واردات 
در اين نشست مطرح شد، اين بود كه مشكالت حاكم 
ب��ر اقتصاد صرفا حوزه واردات را در بر نمي گيرد، بلكه 
صادركنندگان و توليدكنندگان را نيز شامل مي شود. 
چراك��ه به گفته آنها، تصميم��ات اقتصادي به صورت 
ملوك الطوايفي از س��وي س��ازمان ها و وزارتخانه هاي 
مختلف گرفته مي ش��ود. احمدرضا فرشچيان يكي از 
اعضاي هيات مديره فدراس��يون واردات ايران با انتقاد 
از چنين ديدگاه��ي مي گويد: امروز فع��ال اقتصادي 
نمي دان��د متولي كار تجارت در حقيقت كيس��ت، به 
اس��م وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه 
تجارت است، اما در عمل همه وزارتخانه ها و سازمان ها 
به اين بخش ورود مي كنند و هر كس��ي هر تصميمي 
بخواه��د مي گيرد. ب��دون اينكه حتي بينديش��د چه 

تبعاتي براي جامعه اقتصادي كشور دارد. 
ابوالفت��ح صانع��ي از ديگ��ر اعض��اي هيات مديره 
فدراسيون واردات ايران هم با تاييد سخنان فرشچيان، 
عنوان مي كند: مديراني كه شرايط موجود را رقم زدند، 
مديران بحران نيس��تند. ما نمي تواني��م از آنها انتظار 
داش��ته باشيم مسائل را به تنهايي حل كنند. مرتضي 
 اهلل داد نيز سخنان فرش��چيان مبني بر اينكه مديران 
فعلي كشور مديران بحران نيستند را تاييد و مي گويد: 
اگر ما ش��اهد تصميمات متعدد و آني درخصوص نرخ 
ارز هستيم همه ناشي از عدم وجود مديران قوي است. 
ما دانشكده پولي بانكي و پژوهشكده پولي بانكي داريم. 
اما همه تصميمات پول و بانكي كشور خلع الساعه اتفاق 
مي افتد. به گفته او، اكن��ون در بانك مركزي، كميته 
ماده ۱4 به رياس��ت آقايان عراقچي و خسرو تاج ايجاد 
ش��ده كه اتاق نيز تصميم دارد وارد اين كميته شود تا 

خألهاي موجود را بپوشاند. 

 متن كامل بيانيه واردكنندگان
درنهايت در اين نشس��ت س��ه جانبه، كميسيون 
مديريت واردات اتاق ايران، فدراس��يون واردات ايران 
و مجمع واردات ايران، طي بيانيه يي خواستار شدند 
واردات را مديري��ت كنيد نه متوق��ف. در اين بيانيه 

۵ بندي آمده است: »ما در مقابل انجام يا عدم انجام 
واردات مس��ووليم؛ چراكه س��خت معتقديم تجارت 
خارج��ي به داليل مختلف كه در ادامه مي آيد، يكي 
از عوامل مهم و موثر در توسعه است و موتور محرك 
اقتصاد كشور است و هرگونه خطا در سياست گذاري 
تج��ارت خارجي، عواقب س��نگيني به دنبال خواهد 
داش��ت. واردات در كنار صادرات و س��رمايه گذاري 
خارج��ي از مهم تري��ن حلقه هاي ارتب��اط با اقتصاد 
جهاني اس��ت.« موارد مورد ذكر در اين بيانيه شامل 

موارد زير است: 
۱.يك��ي از مهم تري��ن مولفه هاي موثر ب��ر افزايش 
توزيع درآمد عمومي، رش��د تجارت خارجي اس��ت كه 
يقينا حماي��ت كوركورانه از توليد، بدون درنظر گرفتن 
فضاي جامعه تجارت، اكتفا به ديوار تعرفه بلند يا ايجاد 
محدوديت و ممنوعيت هاي فاقد انديش��ه نه تنها مانع 
بروز اين رشد مثبت خواهد بود، بلكه گره يي به گره هاي 
موجود فضاي كس��ب و كار كشور خواهد افزود و مانع 
رقابتي تر شدن فضاي اقتصادي از منظر قيمت و كيفيت 

و از همه مهم تر باعث افزايش قاچاق خواهد شد. 
2. واردات براساس تامين كاالي مورد نياز جامعه، 
تنظي��م بازار و كنت��رل تورم ضروري اس��ت. واردات 
كااليي كه كش��ور در آن فاقد مزيت نسبي يا مطلق 
است با هوش��ياري جامعه، اقتصاد را به سمت خلق 
مزيت ه��اي جديد در بخش هاي نوپا و اس��تراتژيك 

هدايت خواهد كرد. 
۳. در مقاب��ل ممنوعي��ت واردات ب��دون توجه به 
ظرفيت و منابع طبيعي محدود كش��ور، عدم رعايت 
حق��وق مصرف كنن��ده و بدون درنظ��ر گرفتن رابطه 
حمايت��ي بي حد و حصر و متعصبان��ه از توليد كه به 
قاچاق بيش��تر منجر مي ش��ود، فاقد ارزش محسوب 
مي ش��ود. در مقابل كميسيون واردات با واردات ناشي 
از دامپين��گ ي��ا واردات ب��ه قصد مبارزه ب��ا توليدات 
دانش بني��ان و همچنين ب��ا واردات مغاير با فرهنگ و 

آموزه هاي ديني و... مخالف است. 
4. واردات مسووالنه باعث ايجاد فضاي رقابتي است 
و س��طح بهره وري و كارايي توليد و كيفيت محصول 
ايراني را افزايش مي دهد و درنهايت پيش��ران صادرات 
خواهد بود و اين قبيل واردات متفكرانه قطعا به همراه 
خود بخشي از تكنولوژي مورد نياز را نيز به بخش هاي 

توليد و صادرات كشور ارائه مي كند. 
۵. افزاي��ش واردات مس��ووالنه در كن��ار تمام اين 
موارد باعث توس��عه بخش مهم خدمات بوده و با خود 
بخش هاي حمل و نقل و خدم��ات بندري و بيمه و... 
را به تحرك واداش��ته و از اين منظر به توسعه اشتغال 
كمك مي كند. واردات مس��ووالنه هيچ وقت در مقابل 
توليد نيس��ت بلكه هميار توليد در مب��ارزه با قاچاق 
اس��ت و عمال در صورت تحق��ق موضوع باعث وصول 
درآمدهاي مطل��وب گمركي، رعايت اس��تانداردها و 
جلوگيري از ورود كاالي غيربهداشتي و ناسالم است. 

از اين رو خواس��ته آنه��ا اين بود ك��ه بايد با اين 
موض��وع با حساس��يت بيش��تري برخورد ش��ده و از 
اقدامات ش��تابزده و احساسي در اين رابطه خودداري 
شود. برهمين اساس الزم است جهت تحقق مديريت 
واردات، وضع تعرفه هاي بهين��ه و اجراي موثر قانون 
مبارزه با قاچاق، استفاده از ظرفيت هاي قانون حمايت 
از مصرف كنندگان، اس��تاندارد فاق��د تبعيض، ثبات 
رويه ها و قوانين وارداتي، رعايت قانو ن هاي باالدستي و 
اجراي كامل برنامه توسعه، شفافيت حمايت از توليد 
و دوري از چانه زني و اتخاذ تصميم هاي خلق الس��اعه 
به بهانه هاي مختلف ضروري است و با ايجاد بي ثباتي 
در رژيم تجاري كش��ور كه فضاي كسب و كار تجاري 
را به سرمايه گذار داخلي و خارجي ناپايدار نشان دهد 
موافق نيستيم. از اين رو، آنها خواهان پيگيري موارد 
زير ش��دند: ۱. درخواست تدوين اس��تراتژي تجاري 
ازس��وي دول��ت و ابالغ آن، 2. تعهد ب��ه رژيم تجاري 
بلندمدت و ب��ا ثبات، ۳. دوري از اقدامات ش��تابزده، 
4. خروج قدرت از كميس��يون م��اده يك و اجتناب 
از به ه��م زدن ثب��ات رويه تجاري، ۵. مب��ارزه موثر با 
قاچ��اق و حماي��ت از وارد كننده مس��ووليت پذير، 6. 
تعيين تكليف ورود ايران به س��ازمان تجارت جهاني، 
 ۷. تس��هيل فضاي گمركي در راستاي تسهيل فضاي 
كس��ب و كار، ۸. پايبندي دولت و مجريان به قوانين 
باالدستي و پايداري مجوز هاي صادره، ۹. جلوگيري از 

فساد و رانت گسترده در مقوله واردات. 

تهيه ليست كاالهاي غيرضروري 
براي حذف از سبد واردات

معاون س��ازمان توس��عه تجارت گفت: اگر قرار باشد 
امريكا به ايران سخت بگيرد و تحريم هاي جهاني شدت 
ياب��د، در سياس��ت هاي تجاري تمهي��دات و تصميمات 
جدي��دي اتخاذ مي ش��ود ك��ه در اي��ن راس��تا و بنا بر 
س��ناريوهاي بدبينانه، وزارت صنعت فهرس��تي از اقالم 
غيرض��روري وارداتي آماده كرده كه نيازي به واردات آنها 
وجود ندارد و مي توان با تش��ديد تحريم ها آنها را از سبد 
وارداتي كش��ور حذف كرد. به گزارش ايسنا، محمدرضا 
مودودي گفت: اگر قرار باشد تحريم هاي امريكا به همراه 
تحريم هاي بين المللي ايران اجرايي و تشديد شوند، نياز 
اس��ت واردات و حت��ي در مواردي ص��ادرات به گونه يي 
كنترل و مديريت ش��ود كه مانع از هدر رفت ارز ش��ود و 

براي تامين موارد غيرضروري ارز مصرف نشود. 
او در پاس��خ به اين سوال كه كدام كاالها در ليست 
مذك��ور قرار خواهند گرفت؟ آن را به آينده موكول كرد 
و گفت: اين اقالم توسط معاونت صنعتي و دستگاه هاي 
ذي رب��ط تعيين و اعالم خواهند ش��د. اما قطعا در اين 
فهرس��ت اقالم ضروري، حساس و مواد اوليه واحدهاي 
توليدي و قطعات و ماشين آالت نيستند. معاون سازمان 
توسعه تجارت ايران در ادامه افزود: البته بايد اين نكته را 
درنظر داش��ت كه طبق قوانين موجود در كشور، وزارت 
صمت با استفاده از ابزارهايي محدود كننده مانند تعرفه 
و عوارض، بايد واردات را كنترل كند و اجازه ممنوعيت 
را ندارد، اما اين در ش��رايط عادي اس��ت و در ش��رايط 
فوق الع��اده، طبيعي اس��ت كه بايد براس��اس مصلحت 
اقتصاد عمومي تصميم گرفت و مانع از آن شد كه منابع 
ارزي كش��ور كه خون رگ هاي اقتصادي هستند، براي 
مصارف غيرضروري از پيكره اقتصادي كشور خارج شود 
و مديريت واردات حداقل اقدامي اس��ت كه دولت بايد 
انجام دهد. در ش��رايط خاصي مانند اعمال تحريم هاي 
سخت و فرساينده، ضرورت مديريت منابع ارزي بسيار 
اهمي��ت دارد و لذا ممنوعي��ت واردات برخي اقالم هم 
محتمل اس��ت. مودودي با تاكيد بر اينكه تاكنون هيچ 
كااليي مشمول اين محدوديت ها نشده است، اظهاركرد: 
در قالب مصوبات ارزي كشور كه اخيرا ابالغ شده شرايط 
به گونه يي درنظر گرفته ش��ده ك��ه صادركنندگان ارز 
حاصل از صادرات خود را در راه هايي مانند واردات اقالم 

مورد نياز داخلي هزينه كنند. 

دستاورد 2 ماهه 97 در توازن 
بخشي به زنجيره فوالد

مع��اون وزير صنعت، معدن و تجارت گفت: امس��ال 
با راه ان��دازي طرح هاي جديد كنس��انتره، گندله و آهن 
اس��فنجي، يك گام ديگر به س��مت ت��وازن در زنجيره 
فوالد نزديك مي شويم. به گزارش ايرنا، مهدي كرباسيان 
در نشس��ت هم انديش��ي با اعضاي هيات مديره انجمن 
توليدكنندگان فوالد ايران گفت: سال ۹6 جزو سال هاي 
درخشان صنعت فوالد بود و اين روند در دو ماهه نخست 
امس��ال نيز تداوم يافت، به طوري كه تغييرات اساسي در 
توليد كنس��انتره، گندله و آهن اسفنجي ايجاد شد و به 

سمت توازن در زنجيره فوالد پيش رفت. 
او ادام��ه داد: با وجود آنك��ه در برخي بخش ها نظير 
مسكن با ركود مواجه هس��تيم، اما با رونق در صادرات، 
مشكلي در بخش فوالد نداشتيم. ركورد ۹.2ميليون تني 
صادرات زنجيره فوالد در سال ۹6 اقدام ارزشمندي بود و 
در اين مدت صادرات كنسانتره، آهن اسفنجي و شمش 

فوالد نيز با ركورد همراه شد. 
كرباس��يان يادآور شد: سال گذش��ته در بخش ورق 
فوالدي، توجه بيشتري روي تامين نياز پروفيل سازان شد، 
به همين دليل شاهد كاهش صادرات اين محصول بوديم 
اما اين اقدام درنهايت به معناي حمايت از توليدكنندگان 
داخلي است. رييس هيات عامل ايميدرو تصريح كرد: با 
وجود تغييرات نرخ ارز، پيش بيني مي شود اگر تحريم هاي 
احتمالي مانع��ي در تجارت اين كاال ايج��اد نكند، روند 
صادرات فوالد همچنان ادامه يابد. كرباسيان همچنين با 
اش��اره به موضوع آب به عنوان يكي از چالش هاي اصلي 
كش��ور، اظهار داشت: شركت هاي فوالدي در استان هاي 
مركزي و جنوب شرقي بيشترين چالش را در بخش آب 
دارند، از همين رو ضروري است به سمت صرفه جويي در 

مصرف و استفاده از فناوري هاي جديد برويم. 

 الحاق 2 بندر 
به منطقه آزاد چابهار

فارس| با تصويب ش��وراي عال��ي مناطق آزاد تجاري 
� صنعتي و ويژه اقتصادي، بنادر ش��هيد بهشتي و شهيد 
كالنتري به منطقه آزاد چابهار ملحق ش��دند. به گزارش 
دبيرخانه ش��وراي عالي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي، روز 
گذش��ته در جلس��ه ش��وراي عالي مناطق آزاد تجاري � 
صنعتي و ويژه اقتصادي كه روز گذشته به رياست معاون 
اول رييس جمهور برگزار شد، الحاق بنادر شهيد بهشتي و 
ش��هيد كالنتري به منطقه آزاد چابهار به تصويب اعضاي 

اين شورا قرار گرفت. 
آذرماه سال ۹6 بود كه رييس جمهور با حضور در استان 
سيستان و بلوچستان، فاز اول توسعه بندر چابهار را افتتاح 
كرد. با افتتاح اين فاز ظرفيت اين بندر از ۳.۵ميليون تن 
به ۸.۵ميليون تن رسيد. بندر چابهار تنها بندر اقيانوسي 
كش��ور و يكي از مهم ترين بنادر استراتژيك و بين المللي 
در جنوب ايران اس��ت كه موقعي��ت و جايگاه ويژه يي در 
تبادالت تجاري با كشورهاي حوزه اقيانوس هند دارد. اين 
بندر نقش مهمي را در كريدور ترانزيتي ش��مال � جنوب 
ايفا كرده و مس��ير جايگزي��ن و كوتاه تري براي تجارت با 

افغانستان و آسياي ميانه است. 
با فعال سازي اين كريدور با محوريت چابهار در درياي 
عم��ان، راه ترانزيت كاال به مقاصد كش��ورهايي همچون 
پاكس��تان، افغانستان و به ويژه كش��ورهاي آسياي ميانه 
بس��يار كوتاه تر از خليج ف��ارس خواهد بود. كش��ورهاي 
همسايه در شرق كشورمان مانند افغانستان و همسايگان 
شمالي ما در آسياي ميانه به واسطه اين كريدور به جنوب 
ايران و آب هاي آزاد و اقيانوس متصل مي ش��وند و روابط 
ايران را با كش��ورهاي همس��ايه ش��رقي، شمالي و حتي 
اروپايي در آينده توسعه خواهند داد. با الحاق بنادر شهيد 
بهشتي و ش��هيد كالنتري چابهار به منطقه آزاد چابهار، 
امكان اس��تفاده و بهره برداري هرچه بيشتر از مزيت ها و 

ويژگي هاي منطقه آزاد براي اين بندر فراهم مي شود. 

در نشست سفير صربستان و رييس اتاق ايران مطرح شد

لزوم انعقاد قرارداد تجارت ترجيحي بين ايران و صربستان
عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس مطرح كرد

جزئيات جلسه با وزير صنعت درباره ثبت سفارش  غيرمجاز خودرو 
رييس اتاق ايران در نشست با سفير صربستان در تهران با 
اشاره به رشد باالي اقتصاد اين كشور، گفت: همكاري مشترك 
ايران و صربستان در حوزه اقتصادي باتوجه به سرمايه گذاري 
ش��ركت هاي بزرگ بين المللي در اين كشور جزو اولويت هاي 
ايران به ش��مار مي رود. سفير صربس��تان در تهران براي تاكيد 
بر حض��ور پررنگ و نقش آفرين بخش خصوصي در نشس��ت 
كميسيون مشترك دو كشور كه اول تيرماه در بلگراد، پايتخت 

صربستان برگزار خواهد شد با رييس اتاق ايران ديدار كرد. 
به گزارش اتاق ايران، غالمحسين شافعي رييس اتاق ايران، 
به رش��د اقتصادي صربستان طي سال هاي گذشته اشاره كرد 
و ضمن تاكيد بر ضرورت توجه به س��رمايه گذاري مش��ترك 
بين دو كش��ور گفت: طي اين س��ال ها تع��داد قابل توجهي از 
ش��ركت هاي بزرگ بين المللي در صربستان س��رمايه گذاري 
كرده اند، بنابراين حضور فعاالن اقتصادي ايراني در صربستان 
عالوه بر اينكه مي تواند به همكاري با ش��ركت هاي بين المللي 
منجر ش��ود، مي تواند دسترسي به بازار منطقه بالكان را براي 
ايران فراهم كند. او به وضعيت روابط سياس��ي ميان دو كشور 
نيز اشاره كرد و افزود: تاكنون روابط دو كشور در حد مناسبات 
سياس��ي خالصه شده بود اما امروز شرايطي به وجود آمده كه 

ايران و صربس��تان مي توانند در حوزه اقتصادي نيز با يكديگر 
همكاري كنند. 

رييس اتاق ايران در ادامه به لزوم تس��هيل رفت وآمدهاي 
بين تجار دو كش��ور اش��اره كرد و لغو رواديد و افزايش پرواز 
بين دو طرف را خواس��تار شد. به گفته شافعي توجه به انعقاد 
قرارداده��اي تج��ارت ترجيحي و تجارت آزاد بين دو كش��ور 
از موضوعاتي اس��ت كه بايد در نشس��ت كميسيون مشترك 
مطرح و بررس��ي ش��ود. هيات اتاق ايران قرار است به همراه 
محمد ش��ريعتمداري وزير صنعت، معدن و تجارت در نشست 

كميسيون مشترك ايران و صربستان حضور داشته باشد. 
 در ادامه دراگان تودوروويچ س��فير صربس��تان در تهران، 
از س��طح روابط اين كش��ور با ايران طي ۱0 سال اخير اعالم 
رضايت كرد و خواس��تار تمركز بيش��تر دو كش��ور بر مسائل 
اقتصادي در كنار س��اير موضوعات ش��د. تودوروويچ گفت: در 
حال حاضر دو كش��ور در مسائل سياسي روابط گسترده يي با 
يكديگر دارند و الزم است اين روابط را به حوزه هاي اقتصادي 
نيز س��وق داد. او همچنين با اشاره به موقعيت جديد ايران در 
تعامل با اروپا، خواس��تار توسعه مناس��بات دو كشور در قالب 

سرمايه گذاري مشترك شد. 

عضو كميس��يون صنايع و معادن مجلس شوراي اسالمي 
با بي��ان اينكه وزير صنعت قول پيگيري ثبت س��فارش هاي 
غيرمجاز 64۸۱ خودرو را داده اس��ت، گفت: ش��ائبه هدايت 
اين كار توس��ط فردي غير از كارمندان وزارت صمت در اين 

مورد وجود دارد. 
به گزارش فارس، ولي ملكي درخصوص جلسه كميسيون 
صناي��ع مجل��س با وزير صنع��ت، معدن و تج��ارت در مورد 
طرح دو فوريتي س��اماندهي بازار خودرو گفت: در اين جلسه 
مس��ائل مختلف درمورد خودرو و همچنين طرح دوفوريتي 
س��اماندهي بازار خودرو مورد بررسي قرار گرفت اما تصميم 
اتخاذ نش��د. عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس با اشاره 
به ثبت س��فارش واردات 64۸۱ خودرو در زمان بسته  بودن 
س��ايت ثبت��ارش افزود: در اي��ن مورد وزير ق��ول پيگيري و 

رسيدگي داده اند. 
او اف��زود: وزارت صم��ت و گم��رك جمهوري اس��المي 
ثبت س��فارش 64۸۱ خودرو را در زمان بس��ته  بودن سايت 
پذيرفته ان��د كه البت��ه انجمن واردكنندگان خ��ودرو مدعي 
اس��ت كه تعداد بيش��تري در اين زمان ثبت س��فارش شده 
اس��ت. ملكي در پاس��خ به اين س��وال كه اين اتفاق چگونه 

در زمان بس��ته  بودن س��ايت صورت گرفته است، گفت: اين 
ش��ائبه وجود دارد كه س��ايت ثبتارش توس��ط فردي غير از 
افراد وزارت صمت هدايت مي شده است. او با تاكيد بر اينكه 
وزير صنعت قول پيگي��ري داده و گفته  كه تدابير الزم براي 
جلوگيري از اين گونه مسائل را داده است، گفت: ظاهرا سايت 
ثبتارش توس��ط فردي غير از افراد وزارتخانه در زمان بس��ته 
 بودن باز ش��ده و براي چند نمايندگي رس��مي و غيررسمي 

شرايط ثبت سفارش را فراهم آورده است. 
رضا عليزاده ديگر عضو كميسيون صنايع و معادن مجلس 
ش��وراي اس��المي هم درخصوص نظر وزير صنعت در مورد 
كاهش تعرفه واردات خودرو گفت: در اين جلسه كليات طرح 
ساماندهي واردات خودرو مطرح شد اما به جزئيات پرداخته 
نش��د. او افزود: درمورد كاهش تعرف��ه واردات هم تصميمي 
اتخاذ نش��د. او با بيان اينكه بررسي طرح ساماندهي واردات 
خودرو به جلس��ه آينده موكول شده اس��ت، گفت: براساس 
اين طرح نمايندگان مجلس خواه��ان كاهش تعرفه واردات 
به صورت س��االنه هس��تند تا به اين ترتيب فضا براي واردات 
خودرو باز شود و خودروسازان داخلي در يك محيط رقابتي 

فعاليت كنند. 

 ميان تيتر
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15 نفت و انرژي
تعيين تكليف دكل گمشده 

نفتي تا پايان 2018 
ايلنا| مديرعامل شركت مهندسي و ساخت تاسيسات 
دريايي درباره آخرين اخبار از پرونده دكل گمشده نفتي 
اظهار داشت: اين پرونده در حال حاضر در ايران در حال 
پيگيري است، از چند نفر سوال و جواب شده، 10 جلسه 
دادگاه براي مديرعاملي كه از او شكايت شده بود، برگزار 
شده و آخرين دفاع نيز هفته آينده خواهد بود و سپس 

راي صادر مي شود. 
ابوالقاسم رحمان بيان كرد: برخي كساني كه در اين 
معامله دخالت داشتند در خارج از كشور زندگي مي كنند 
بنابراين از طريق دادگاه انگلس��تان نيز شكايت كرديم و 
كانون وكالي طرف قرارداد ما در انگلستان قول داده كه 

تا پايان 2018 نتيجه مشخص شود. 

GECF حمايت دبيركل 
از برجام

ايرنا| دبيركل مجمع كشورهاي صادركننده گاز، روز 
چهارشنبه در حاشيه »همايش نفت و گاز خزر- 2018« 
كه در باكو پايتخت جمهوري آذربايجان در جريان است، 
اظهار داشت: مجمع كشورهاي صادركننده گاز در كنار 
طيف وس��يعي از حاميان ايران قرار دارد و از سياس��ت 
 امريكا برضد اي��ران حمايت نمي كند و آن را صحيح و 
كارس��از نمي دان��د. يوري س��نتورين اي��ران را يكي از 
بزرگ ترين صادر كنن��دگان گاز طبيعي و كليدي ترين 
كش��ور عضو و از موسس��ان عمده مجمع كش��ورهاي 
صادركننده گاز عنوان كرد و گفت: عالقه مند به توسعه 
هر چه بيش��تر همكاري با بخش انرژي ايران هستيم. 
سنتورين اظهار كرد: خروج امريكا از برجام، تعامالت به 
وجود آمده در حوزه انرژي كه به سختي به ثمر رسيده 
اس��ت را بر هم مي زند و اين ارتب��اط و تعامالت بر اثر 

سياست امريكا مورد تهديد قرار مي گيرد. 

 مصرف 50 درصد برق
در ساختمان ها

پاون| معاون فني و استاندارد ساتبا با اشاره به اينكه 
حدود 50درصد از مصرف انرژي كل كش��ور در بخش 
ساختمان است، اضافه كرد: حدود 70درصد از پيك به 
بخش س��اختمان اختصاص دارد. برآورد اين است كه 
بيشتر از 20 هزار مگاوات از اوج بار يا پيك متعلق به 
لوازم سرمايشي است.امير دودآبي نژاد با اشاره به ميزان 
برق مصرفي اداره هاي دولتي براي ايام پيك امس��ال، 
اظهار كرد: حدود 10درصد از مصرف برق كشور مربوط 
به تعرفه بخش عمومي است. وي افزود: ساختمان هاي 
دولتي، مدارس، دانشگاه ها، بيمارستان ها و... كه جزئي 
از اين تعرفه محسوب مي شوند، از نظر سهم اين بخش 
در پيك تابستان امسال برآوردهاي صورت گرفته نشان 
مي دهد كه حدود 15درصد سهم پيك از مصرف برق 

عمومي است. 

توقف اعتصاب كارگران نفتي 
برزيل با حكم دادگاه

ايلنا| دادگاه عالي كارگري برزيل روز گذشته برگزاري 
اعتصاب كارگران پااليشگاه هاي نفت را ممنوع اعالم كرد. 
به گزارش رويترز، كارگران نفت برزيل تصميم داش��تند 
اعتصابي 72 س��اعته را از روز چهارشنبه آغاز كنند. اين 
در حالي اس��ت كه دادگاهي در برزيل دس��تور داده كه 
كاركنان پااليشگاه هاي اين كشور حق برگزاري اعتصاب 
را ندارن��د. پس از اعتصاب رانن��دگان كاميون، اعتصاب 
برنامه ريزي  ش��ده كاركنان پااليشگاه هاي نفت ضربه يي 
ديگر بر دولت »ميش��ل تمر« رييس جمهوري برزيل و 
اقتصاد متالطم اين كش��ور امريكاي التين است. پس از 
صدور حكم دادگاه، بزرگ ترين اتحاديه كارگران نفتي در 
برزي��ل )اف يو پي( اعالم كرد كه از اين حكم دادگاه خبر 

نداشته و اين اعتصاب را متوقف خواهد كرد. 

 افزايش قيمت سوخت
در امارات

ايس�نا| وزارت ان��رژي امارات در گزارش��ي قيمت 
سوخت در امارات متحده عربي طي ماه آينده ميالدي را 
اعالم كرد كه قيم��ت بنزين بيش از 1۴ فلس و قيمت 

گازوييل نيز بيش از 15 فلس افزايش يافت. 
براس��اس اين گ��زارش، طي ماه ج��اري قيمت هر 
 گال��ن بنزين س��وپر با اكت��ان ۹8 با قيم��ت 2 درهم و 
۶۳ فلس با افزايش 1۴ فلس و هر گالن بنزين خصوصي 
 ب��ا اكتان ۹5 ب��ا قيمت 2 درهم و 51 فل��س با افزايش 
1۴ فل��س ب��ه ف��روش خواه��د رس��يد. همچني��ن 
و  دره��م   2 ارزش  ب��ه  گازويي��ل  ليت��ر   ه��ر 
71 فل��س با 15 فلس طي م��اه آينده به فروش خواهد 
رس��يد. دولت امارات متحده عربي از اوايل س��ال جاري 
ميالدي هر ماه قيمت فروش انواع س��وخت را براساس 

هزينه ها و فروش نفت و گاز خود تعيين مي كند. 

 نفت 100 دالري
دور از انتظار نيست

ش�انا| وزير نفت و انرژي نروژ اعالم كرد كه رسيدن 
قيمت نفت به 100 دالر، به هيچ وجه دور از انتظار نيست. 
به گزارش ش��بكه خبري بلومبرگ، تريه سويكنس وزير 
نفت و انرژي نروژ، روز سه ش��نبه اعالم كرد: اين موضوع 
 ب��ه هيچ وجه نامحتمل نيس��ت كه ش��اهد قيمت نفت

100 دالر براي هر بشكه باشيم. گمانه زني ها در روزهاي 
اخير درباره افزايش توليد نفت اوپك و روسيه سبب شده 
قيم��ت نفت از باالي 80دالر به حدود 75 دالر س��قوط 
كند، اما به گفته وزير نفت و انرژي نروژ، اين افت قيمت 
احتماال كوتاه مدت خواهد بود، زيرا بازارهاي جهاني هنوز 
پيامدهاي كاهش ش��ديد س��رمايه گذاري در پروژه هاي 
جديد را درك نكرده ان��د. وي بيان كرد: احتمال مي رود 
به دليل س��رمايه گذاري پايين در يك دوره، ش��اهد رشد 
تقاضاي فراتر از عرضه نفت باشيم. پيش از اين، دولت نروژ 
برآورد خود درباره قيمت هر بش��كه نفت در بودجه سال 
2018 ميالدي را به حدود ۶2دالر و 50 س��نت افزايش 
داد. به گفته سويكنس، اين برآورد بسيار محتاطانه است. 

كوتاه از دنياي انرژي

»تعادل« اهميت مكانيسم اتحاديه اروپا براي محافظت از برجام در صنعت نفت را بررسي مي كند 

قانون انسداد؛ اميد يا سراب نفتي

وزير نفت: ماندن يا رفتن توتال تا 50 روز ديگر مشخص مي شود 

اهميت توافق با اروپايي ها براي فروش نفت

بيرون آمدن امريكا از برجام نگاه ها را به سمت 
وزارت نفت برگرداند. انتظارات از شيخ الوزرا نه فقط 
در دوران پس از برجام و براي بازگرداندن ايران به 
بازارهاي جهاني نفت باال بود بلكه حاال هم انتظارات 
اگر بيشتر نباشد، كمتر نيس��ت؛ اين  بار براي نگه 
 داشتن نفت ايران در معادالت جهاني بازار. با اعالم 
رفتن توتال، مش��هورترين شركت بين المللي فعال 
در اي��ران، گمانه زني ه��ا در مورد رفت��ن يا ماندن 
ساير شركت هاي نفتي و گازي باال گرفته است. به  
خصوص حال كه ش��ركت لوك اويل روسيه نيز از 
توقف فعاليت خود در ايران خبر داده است. در اين 

اثنا بيژن زنگنه، وزير نفت در حاشيه نشست هيات 
دولت در جمع خبرنگاران به طيف وسيعي از نكات 
اشاره كرد؛ از صادرات نفت ايران و جايگزيني توتال 
ت��ا فروش نفت به هند و چين. در ادامه گزارش��ي 
از صحبت هاي وزير نفت و خبر توقف فعاليت هاي 

شركت  لوك اويل را مي خوانيد. 
با اتمام جلسه هيات دولت، در روز گذشته وزير 
نفت به  ميان خبرنگاران رفت تا به سوال هاي آنها 
پاسخ دهد. اكثر سواالت به وضعيت فروش نفت در 
روزهاي پس از خروج امريكا از برجام  بازمي گشت. 
زنگنه درب��اره فروش نف��ت در بازارهاي جهاني با 

توجه به تحوالت اخير گفت: »اقدام هايي انجام شده 
كه البته نمي توان آنها را اعالم كرد زيرا امريكا مطلع 

مي شود و عليه آن كارشكني خواهد كرد.«
وزير نفت درباره همكاري با اروپايي ها نيز گفت: 
»تواف��ق با اروپايي ها براي م��ا از نظر فروش نفت، 
بيمه، كش��تيراني و دريافت پول اهميت دارد. وي 
اضافه كرد: »با وجود اينكه كمتر از يك سوم نفت 
ايران به اروپا صادر مي ش��ود اما كار با اروپا به دليل 
اله��ام گرفتن ديگران از آنها اهميت دارد.« اش��اره 
زنگنه احتماال به صحبت هاي رييس اتحاديه نفت 
ژاپن و مدير دومين پااليش��گاه بزرگ اين كش��ور 
است كه به رويترز گفته بود:»پس از بررسي پاسخ 
س��اير خريداران نفت ايران شامل چين، هند، كره 
جنوبي، فرانس��ه و ايتاليا ]ب��ه تحريم هاي امريكا[ 
در مورد سياس��ت محدودي��ت واردات نفت ايران 

تصميم گيري خواهد شد.«
بي��ژن زنگنه درباره خروج توتال از فاز 11پارس 
جنوبي و احتمال انصراف شركت چيني از حضور در 
اين طرح نيز گفت:»موضوع حضور نيافتن شركت 
چين��ي را از كج��ا اعالم مي كني��د؟ خبرگزاري ها 
چنين مس��اله يي را مطرح نكرده اند.« وزير نفت با 
بيان اينك��ه توتال فرآيند خروج از اي��ران را اعالم 
كرده كه ۶0 روز طول مي كش��د، افزود:»10روز از 
زمان توتال براي اخذ مجوز از امريكا گذشته است 
كه البته احتمال اخذ مجوز زياد نيست. وي اضافه 
كرد: اگر توتال در پارس جنوبي نماند، جايگزين آن 

شركت چيني است.«
وزير نفت درباره تداوم خريد نفت ايران توس��ط 

چين و هند پس از خروج امريكا از برجام گفت:»با 
هر دو كشور صحبت شده كه تاكنون عاليم مثبتي 
ارسال شده است.« زنگنه درباره نقل و انتقال پول 
صادرات نفت گفت:»با چين در گذشته، سازوكاري 
براي دريافت پول داش��ته ايم ام��ا براي بقيه مانند 
اروپايي ها بايد بانك باشد كه در اين زمينه بايد به 
نتيجه برس��يم«.وزير نفت درباره سفر محمدجواد 
ظري��ف، وزير ام��ور خارجه ب��ه اروپا ب��راي تداوم 
همكاري با شركاي تجاري گفت:»سفر اخير آقاي 
ظريف به اروپا مقدمه يي بود و همچنان سفرهايي 
اينچنيني ادامه دارد. آقاي عراقچي هم اين موضوع 
را عنوان كرده اند كه بايد در ريز مسائل با اروپايي ها 
به توافق رس��يد. همچنان دارد كار مي ش��ود تا ما 
بتوانيم ب��ه توافقات مورد نظر دس��ت يابيم.« وي 
با اش��اره مالقات آريس كانيه ته به ايران نيز اضافه 
كرد:»سفر كميسيونر انرژي اروپا نيز در ادامه سفر 

ظريف به اروپا براي رسيدن به جزييات بود«.
زنگنه همچنين از تشكيل كميته يي بين وزارت 
نفت و كميس��يون انرژي مجلس شوراي اسالمي 
ب��راي عبور از وض��ع كنوني خبر داد و دس��تاورد 
نشست مش��ترك با كميس��يون انرژي مجلس را 
تداوم همكاري ها و همفكري ها براي عبور از شرايط 
سخت كنوني عنوان كرد. زنگنه عصر روز سه شنبه 
با حض��ور در كميس��يون انرژي مجلس ش��وراي 
اس��المي، چگونگي فروش نفت اي��ران و جايگزين 
كردن خريداران جديد پس از خروج امريكا از برجام 

را براي نمايندگان اين كميسيون تشريح كرد. 

 خبري بد از كشور دوست
درحالي كه ش��ركت هاي خارج��ي حاضر در 
اي��ران از ادام��ه حضور ي��ا رفتن خ��ود در ايران 
مي گويند، خبري غيرمنتظره از توقف پروژه هاي 
لوك اويل در ايران در خبرگزاري ها منتش��ر شده 

اس��ت. رويترز به نقل از مس��ووالن شركت نفتي 
لوك اويل روسيه مدعي ش��د كه به دليل تهديد 
تحريم ه��اي امريكا اين ش��ركت نفت��ي تصميم 
گرفته اس��ت فعال برنامه توسعه پروژه هاي نفتي 

در ايران را ادامه ندهد. 
اي��ن خبر را يك��ي از مس��ووالن لوك اويل به 
ش��رط عدم افش��اي هويت به رويترز گفته است. 
رويت��رز از قول وي نوش��ت:»با توجه به تحوالت 
 جاري خيلي زود است كه در مورد برنامه هايمان
)در ايران( اظهارنظر كنيم. درحال حاضر اساس��ا 
همه  چيز را متوقف كرده ايم«. ش��ركت لوك اويل 
براي توسعه ميادين نفتي آب تيمور و منصوري با 

ايران مشغول مذاكره بوده است. 
اعالم اين خبر درحالي بود كه الكساندر نواك، 
وزير انرژي روس��يه اخيرا گفته بود:»معتقدم كه 
تحريم ها تاثيري زيادي بر توليد نفت ايران ندارد 
و ممكن اس��ت حداكثر 10درص��د از توليد نفت 
ايران كاهش يابد«. دونالد ترامپ، رييس جمهوري 
امريكا شامگاه هجدهم ارديبهشت ماه در اقدامي 
يكجانب��ه و ب��ا وج��ود مخالفت ه��اي جهان��ي، 
خروج كش��ورش از برجام را اع��الم كرد. اتحاديه 
اروپا، روس��يه، چي��ن، انگليس، آلمان و فرانس��ه 
اع��الم كرده اند ك��ه با وج��ود خ��روج امريكا از 
توافق هس��ته يي ب��ه اين توافق پايبن��د بوده و از 
شركت هاي خود كه با ايران روابط تجاري دارند، 
حمايت مي كنند. مقام هاي اروپايي تاكيد كرده اند 
كه برنامه هايي را ب��راي حفظ برجام و محافظت 
از س��رمايه گذاري ش��ركت هاي خارجي در ايران 
در دس��ت دارند كه ازجمله آنها استفاده از قانون 
انس��داد، همكاري بيش��تر با بانك مركزي ايران، 
تسهيل س��رمايه گذاري بانك سرمايه گذاري اروپا 
و تشويق شركت هاي كوچك، متوسط و بزرگ به 

سرمايه گذاري در ايران است.

گروه انرژي| نادي صبوري-عليرضا كياني| 
خيابان حافظ تابستان، پاييز و حتي زمستان 
س��ال 1۳۹۴ بيش از هر زم��ان ديگري در چند 
وق��ت اخي��ر، خودرو هاي س��فارت كش��ورهاي 
خارج��ي را به خود مي دي��د. در فاصله چند ماه 
پس از 2۴ تير ماه اين سال و انعقاد برجام، بيژن 
زنگنه وزير نفت ايران دست كم 8 ديدار خارجي 
با سران كش��ورهاي مهم جهان ازجمله فرانسه، 
ايتالي��ا، ژاپن، كره جنوبي و چند كش��ور اروپايي 
ديگر داش��ت. ج��دا از قرارداد مع��روف با توتال، 
ايران تا اسفند سال 1۳۹5 تعداد 1۹ تفاهمنامه 
و همكاري مطالعاتي را پيرامون ميدان هاي نفتي 
و گازي خ��ود با ش��ركت هاي بين المللي منعقد 
كرد. پس از آن در طول سال ۹۶ نيز مواردي به 
اين همكاري ها افزوده ش��د و يادداشت تفاهمي 
ك��ه ميان ش��ركت ملي نف��ت ايران و ش��ركت 
زاروبژنف��ت منعقد ش��ده بود به ق��رارداد تبديل 
ش��د. اين موارد تنها بخش��ي از برنامه هاي ايران 
براي توس��عه صنعت نفت را ش��امل مي شد كه 
طبق برآورد قوانين مادر در ايران به 200ميليارد 
دالر سرمايه خارجي احتياج دارد. مقامات وزارت 
نف��ت بارها در طول س��ال ۹۶ اع��الم كردند كه 
برنامه انعقاد 10 قرارداد نفتي را دارند. حاال تمام 
تفاهمنامه هاي منعقد ش��ده، در كنار س��اعت ها 
جلس��ه برگزار شده يي كه تا پاي تبديل شدن به 
قرارداد پيش رفته بودند معلق به نظر مي رس��ند 
و اين پرس��ش وجود دارد كه آيا »قانون انسداد« 
خواهد توانست آنها را دوباره به جريان بيندازد؟ 
»تعادل« در گزارش پيش رو س��عي كرده به اين 

پرسش پاسخ دهد. 
از زمان��ي ك��ه رييس جمهور امري��كا، دونالد 
ترامپ، تصميم خود ب��راي خروج از توافق اتمي 
با ايران و اعم��ال تحريم هاي مجدد بر جمهوري 
اس��المي را اع��الم ك��رد، رهبران اتحادي��ه اروپا 
تالش ه��اي خود براي حفظ مناف��ع توافق اتمي 
2015 براي ايران جهت مجاب كردن اين كشور 
براي ماندن در تواف��ق را دوچندان كرده اند. روز 
سه شنبه هفته گذش��ته، رييس كميسيون اروپا، 
ژان كلود يونكر، اعالم كرد كه اتحاديه اروپا قانون 
انس��داد )Blocking Statute( را ب��ه نح��وي 
اص��الح خواهد كرد كه تحريم ه��اي امريكا عليه 
ايران را در بر گيرد. به گزارش اسپوتنيك، زماني 
كه اين اصالحات انجام ش��وند، كس��ب و كارهاي 
اروپاي��ي مي توانن��د از همراه��ي ب��ا تحريم هاي 
امري��كا علي��ه ايران س��رباز زده و حتي به خاطر 
ضرره��اي احتمال��ي اي��ن تحريم ه��ا از امري��كا 
ادعاي غرامت كنند. روز يك ش��نبه هفته پيش، 
محمد ج��واد ظريف به كميس��يونر ان��رژي اروپا 
كه به تهران س��فر كرده بود، گف��ت كه اتحاديه 
اروپا پ��س از خروج امريكا از توافق اتمي س��ال 
2015، به اندازه كافي براي برقرار ماندن منافعي 
 كه ق��رار بود نصيب ايران ش��ود ت��الش خود را 

به كار نبسته است. 
 در همي��ن راس��تا، مي��گل آري��س كانيه ته 
كميس��يونر انرژي و محيط زيست اروپا، به تهران 
س��فر كرد و در اين سفر گفت تهران انتظار دارد 
كه 28 عض��و اتحاديه اروپا اقدام��ات خود براي 
محافظت از تجارت نفت خود با ايران را تس��ريع 
كنن��د. او همچنين عن��وان كرد ك��ه از »قانون 
انس��داد« براي ادامه فعاليت شركت هاي اروپايي 

در ايران استفاده خواهند كرد. 
رهب��ران كش��ورهاي اروپاي��ي ب��ا اذع��ان به 
دشواري شرايط، وعده داده اند كه تجارت نفت با 
ايران و س��رمايه گذاري در اين كشور را همچنان 
ادام��ه خواهند داد. آريس كانيه ته پس از دو روز 
مالقات با مقامات ايراني در تهران، به خبرنگاران 

غربي گفت: »پيام ما روشن است. توافق اتمي با 
ايران تاكنون موفق بوده اس��ت. براي اجتناب از 
مذاكره براي توافقي ديگر، بايد اين توافق را حفظ 
كنيم.« اما به نظر مي رس��د برخي ش��ركت هاي 
نفت��ي كه تاكنون با ايران همكاري داش��ته اند يا 
به عنوان بخش��ي از سياس��ت خود در جهت اخذ 
معافيت ه��اي جدي تر ي��ا ب��ا انگيزه هايي ديگر، 
كم كم فعاليت ها را به ش��كل تعليق درآورده اند. 
پ��س از اينكه توت��ال اعالم كرد اگ��ر معافيت را 
دريافت نكند پ��س از ۴ نوامبر در ايران نخواهد 
ماند شركت لوك اويل روسي نيز پيغامي مشابه را 
مخابره كرده است. ظريف وزير امور خارجه ايران 
هفته پيش در همين راس��تا عن��وان كرد: »خبر 
قطع احتمالي همكاري هاي بعضي ش��ركت هاي 
ب��زرگ اروپايي با ايران با تعه��د اتحاديه اروپا با 

اجراي توافق اتمي در تناقض است.« 
علي اكب��ر واليت��ي ني��ز روز يك ش��نبه هفته 
گذش��ته درم��ورد قاب��ل اعتم��اد ب��ودن حرف 
اروپايي ها در مورد حفظ برجام ابراز ترديد كرده 
و »تناق��ض در حرف ه��اي مقام��ات اروپايي« را 
مش��كوك خواند. حال، اتحاديه اروپا نگران است 
كه با فراهم نك��ردن منافع اقتصادي براي ايران، 

نفوذش بر اين كشور را از دست بدهد. 

 تجارت نفت 
 البت��ه ماجرا فقط س��رمايه گذاري اروپايي ها 
در صنعت نفت ايران نيست. به گزارش گاردين، 
اتحادي��ه اروپا زماني بزرگ ترين ش��ريك تجاري 
اي��ران و دومي��ن خري��دار نف��ت ب��ود و پس از 
برجام تصميم داش��ت تا صده��ا ميليارد يورو در 
اين كش��ور س��رمايه گذاري كند. صادرات نفت و 
پتروشيمي ايران به اتحاديه اروپا در سال 201۶ 
نس��بت به س��ال قبل از آن ۳۴۴درصد افزايش 
ياف��ت تا ب��ه 5 ميلي��ارد و 500 ميلي��ون يورو 
برس��د. در همين حال، س��رمايه گذاري در ايران 

به 20ميليارد دالر رسيد. 
پ��س از امتن��اع واش��نگتن از تعلي��ق مجدد 
تحريم ه��اي هس��ته يي، ايران گفت ك��ه تنها به 
ش��رطي در برجام مي ماند ك��ه منافعش تامين 
ش��ود؛ ب��ه عبارتي يعن��ي ته��ران از تحريم هاي 
امري��كا روي صنايع كليدي چ��ون نفت در امان 
باش��د. آريس كانيه ته گفت ك��ه مقامات ايراني 
مش��تاقند با انتقال مستقيم و يورويي پول نفتي 

كه به اروپا صادر مي كنند به بانك مركزي ايران 
سيس��تم مالي اياالت متحده را دور زده و موانعي 
كه تحريم هاي امريكا بر سر راه درآمدهاي نفتي 
اي��ران قرار مي دهد را پشت س��ر گذارند. كانيه ته 
در اين ب��اره گف��ت: »اتحاديه اروپ��ا اين )طرح 
پيش��نهادي ايران( را بررس��ي مي كند« و اضافه 
كرد كه اروپا بايد براي حفظ تجارت نفت با ايران 

سريع عمل كند. 

 مقاومت چتر حمايتي اتحاديه اروپا 
گاردين مي نويس��د گزينه هايي ك��ه اتحاديه 
اروپا براي ترغيب ايران به ماندن در توافق اتمي 
روي ميز گذاشته است شامل مواردي چون خط 
اعتباري جديد براي تهران، همكاري هاي بيشتر 
در بخ��ش انرژي و اعمال قان��ون 1۹۹۶ اتحاديه 
اروپ��ا براي اج��ازه به ش��ركت هاي اروپايي براي 
عدول از تحريم هاي هسته يي وضع شده از سوي 

امريكا مي شود. 

 3 پرسش در باب قانون 1996
در سال 1۹۹۶ زماني كه اياالت متحده قصد 
داش��ت، ش��ركت هاي خارجي كه با كوبا تجارت 
مي كردند را مجازات كند، اتحاديه اروپا واشنگتن 
را با اتخ��اذ تحريم هاي تالفي جويان��ه تهديد به 
عقب نش��يني كرد. دو ده��ه بعد اتحادي��ه اروپا 
دوب��اره خود را در چنين موقعيتي يافته اس��ت. 
اگر موضوع اي��ران و تحريم هاي داماتو كه ايران 
را متاثر مي كرد تنها در ضميمه قانون س��ال ۹۶ 
آمده بود، اين بار اما قانون انس��داد تنها تجارت با 
اي��ران را تحت حمايت ق��رار مي دهد. به گزارش 
نيويورك تايم��ز، قانون انس��داد در مقطع كنوني 
قوي ترين ابزار اتحاديه اروپاس��ت، چرا كه طبق 
اين قانون هر شركت اروپايي مي تواند از تن دادن 
به تحريم ها امريكا س��ر باز زن��د. همين طور اين 
قانون هيچ دادگاه��ي كه مجازات هاي مربوط به 
تحريم هاي امريكا را بخواهد در مورد شركت هاي 

اروپايي اعمال كند، به رسميت نمي شناسد. 

 قانون انسداد 1996 چيست و چه مي گويد؟
قان��ون انس��داد در اصطالح حقوق��ي، قانوني 
اس��ت كه در يك ح��وزه قضايي خاص و با هدف 
س��نگ اندازي در راه اعم��ال قانوني كه توس��ط 
يك حوزه قضايي خارجي گذاش��ته ش��ده اتخاذ 

مي ش��ود. قان��ون 1۹۹۶ از اش��خاص حقيقي و 
حقوق��ي »در براب��ر عواقب حقوق��ي قانوني كه 
توس��ط كش��وري ثالث اتخاذ ش��ده « محافظت 
مي كن��د. اين قان��ون ب��راي نخس��تين بار براي 
دور زدن تحريم ه��اي تجاري امري��كا عليه كوبا 
و تحريم هاي عليه ايران و ليبي گذاش��ته ش��د؛ 
هرچند كه با حل مش��كل به صورت سياس��ي و 
ديپلماتيك، اعمال آن هيچ وقت ميس��ر نشد. در 
طرح جديد اتحاديه اروپا، اين قانون قرار اس��ت 
از طري��ق مختار دانس��تن ش��ركت هاي اروپايي 
در تبعيت از تحريم ه��اي امريكا، از آنها در برابر 
عواقب تحريم هاي آتي اي��االت متحده حفاظت 
كند. همچنين قانون انسداد تصميمات دادگاهي 
ب��ه نفع اعمال مجازات ه��اي مربوط به تخطي از 
تحريم هاي امريكا را به رسميت نخواهد شناخت. 
اما جالب است، بدانيد پيچيدگي قانون انسداد به 
اندازه يي است كه مقاالتي علمي دست به تفسير 

و تحليل آن زده اند.
 

 قانون انسداد چه تاثيري خواهد داشت؟
اثرگذاري قانون انس��داد در گرو به روز ش��دن 
اس��ت؛ آن هم به نح��وي كه تم��ام تحريم هاي 
امري��كا مربوط به انرژي هس��ته يي اي��ران را در 
برگيرد. اين به آن معناست كه فرآيندي طوالني 
و پيچيده بايد طي ش��ود ك��ه نيازمند رضايت و 
همكاري تمام 28 عضو اتحاديه اروپاس��ت. اما از 
آنجا كه قانون انس��داد تاكنون به اجرا گذاش��ته 

نشده تبعات اقتصادي آن هنوز نامعلوم است. 
عالوه  بر اينها چنانك��ه خبرگزاري دويچه وله 
اش��اره مي كند، زب��ان حقوق��ي قانون انس��داد 
مبه��م ب��وده و اج��راي اقداماتي ك��ه از مجراي 
آن ش��ركت هاي اروپايي حوزه ان��رژي بتوانند از 
تحريم ه��اي اروپا تخطي كنند، مي تواند در عمل 
دش��وار باش��د. عاملي كه اعمال قانون انسداد را 
با پيچيدگ��ي مواج��ه مي كند، سيس��تم بانكي 
بين المللي و اهمي��ت اياالت متحده در بازارهاي 

مالي بين المللي است. 
به گزارش دويچه وله، بس��ياري از دولت هاي 
اروپايي به قانون انسداد به عنوان ابزاري سياسي 
براي اعمال فشار به امريكا نگاه مي كنند. مقصود 
اين دولت ها اين اس��ت كه امري��كا نبايد به اين 
نتيجه برس��د كه مي تواند به  راحتي مجازات هاي 
مالي را عليه ش��ركت هاي اروپايي وضع كند كه 

پس از تواف��ق اتمي كه همچنان پابرجاس��ت با 
ايران در رابطه تجاري هستند. 

 شور سياسي در برابر منافع اقتصادي
جم كي چاكس��ي مدير گروه مطالعات اوراسيا 
در دانش��گاه اينديان��ا در تحلي��ل كارآمد بودن 
قانون انس��داد به خبرگزاري اس��پوتنيك گفت: 
»فعال س��ازي و حت��ي اص��الح قان��ون انس��داد 
مص��وب س��ال 1۹۹۶ از ش��ركت ها، بانك ه��ا و 
حتي دولت ه��اي اروپايي در براب��ر مجازات هاي 
وزارت خزان��ه داري امري��كا محافظ��ت نمي كند. 
هر دول��ت، بانك يا ش��ركت اروپايي كه بخواهد 
از اين مجازات ها مصون بماند بايد قيد همكاري 
مس��تقيم و حت��ي با واس��طه را با ش��ركت هاي 

امريكايي بزند.« 
امري��كا ب��ازار ه��دف اتحادي��ه اروپاس��ت. از 
همي��ن رو ادع��اي چاكس��ي و هم نظ��ران او اين 
اس��ت هر حمايتي ك��ه اتحاديه اروپا يا س��ران 
دولت ها اروپايي براي شركت هاي خود اختصاص 
دهند، نمي توان��د ضرر معامله نكردن با امريكا را 
براي اين ش��ركت ها جبران كند. نيكالس بي از 
نماين��دگان پارلمان اروپا در تاييد چاكس��ي به 
اس��پوتنيك گفت كه اهمي��ت بازارهاي امريكا و 
ايران براي ش��ركت ها و كس��ب و كارها غيرقابل 
مقايسه اس��ت. به گزارش اس��پوتنيك، از منظر 
افرادي چون چاكسي و بي، تالش بروكسل براي 
نش��ان دادن استقالل سياس��ي و اهميت اروپا با 
ادامه تواف��ق اتمي با ايران، حت��ي بدون حضور 
امريكا، هي��چ ارتباطي به انگيزه ه��اي اقتصادي 

شركت هاي اروپايي ندارد. 
دري��و گادفري��دي مدي��ر موسس��ه تحقيقات 
اقتص��ادي هايك به همين خبرگ��زاري گفت كه 
ش��ركت هاي اروپايي از منافع واقع��ي خود براي 
جلب نظر سياس��تمداران عصباني اتحاديه اروپا از 
بي توجهي ترامپ ب��ه ارزش هاي ترانس  آتالنتيك 
صرف نظر نخواهند كرد. گادفريدي به اسپوتنيك 
گف��ت: »آقاي يونك��ر مي تواند هر چي��زي بگويد 
ام��ا ش��ركت هاي كوچك و ب��زرگ اروپايي هرگز 
كس��ب و كار خ��ود در امري��كاي ش��مالي را براي 
خوشحال كردن سياس��تمداران بروكسل تعطيل 

نمي كنند.« 
او ادام��ه داد: »در اروپا تفرق��ه بيداد مي كند. 
ممكن اس��ت اروپا بزرگ ترين بازار جهان باشد اما 
از لحاظ سياس��ي وزني ن��دارد.« وي درباره آنچه 
ممكن اس��ت در آينده رخ دهد، گفت: »زماني كه 
ترامپ تصميم گرفت دوباره تحريم  ايران را شروع 
كند، تحليل من اين بود كه اروپا هم بايد از امريكا 
تبعي��ت كند. اروپا نمي توان��د ريل عوض كند؛ هر 
چه نباشد امريكا س��تون فقرات پيمان آتالنتيك 
ش��مالي، ناتو، بازار اول محص��والت آلمان و بازار 
سوم محصوالت فرانسه است. هيچ بانك امريكايي 
اروپاي��ي نمي تواند بدون دسترس��ي به بازار مالي 

امريكا به حيات ادامه دهد.« 
ب��ه گ��زارش اس��پوتنيك، نظ��ر بس��ياري از 
تحليلگران اين اس��ت كه وابستگي اتحاديه اروپا 
به امريكا دس��ت بروكسل در ادامه همكاري هاي 
خ��ود با اي��ران را خواهد بس��ت. از همين رو آنها 
عقيده دارند كه سياس��ت بهتر ب��راي جمهوري 
اسالمي اين اس��ت كه به چين و روسيه نزديك 
ش��ود. محمد مرندي استاد دانش��گاه تهران نيز 
در همي��ن  باره به اس��پوتنيك گف��ت: »من فكر 
نمي كنم ك��ه اتحاديه اروپا توان ايس��تادن جلو 
ترامپ را داشته باش��د. امريكا هم مي خواهد كه 
چين، روس��يه و ايران تضعيف شوند و به همين 
دلي��ل هم اين س��ه كش��ور بايد به ه��م نزديك 

شوند.« 
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بازارهنر

اپراي»عشق«پاييزاجراميشود
سرپرست گروه تئاتر »آران« اعالم 
كرد ك��ه اپراي عروس��كي »عش��ق« 
برگرفته از داستان شیخ صنعان عطار 
نیشابوري در دست تولید است و مهر يا 

آبان سال جاري اجرا خواهد شد. 
به��روز غريب پور سرپرس��ت گروه 
تئات��ر »آران« درباره جديدترين تولید 
اپراي عروسكي اين گروه تئاتري گفت: 
اپراي عروس��كي »عش��ق« براس��اس 

داستان ش��یخ صنعان عطار نیش��ابوري در دست 
تولید است. اين اپرا تنظیم و نوشته شده است و در 
مرحله س��اخت عروسك، طراحي صحنه و ساخت 

موسیقي هستیم. 
او ادام��ه داد: فراخواني ب��راي جذب خواننده و 
نوازنده هاي جديد براي اپراي عروس��كي »عشق« 
منتشر كرديم كه اس��تقبال خوبي از اين فراخوان 
ش��د و در حال ارزياب��ي خوانن��ده و نوازنده هايي 
هس��تیم ك��ه در اين فراخ��وان ش��ركت كرده اند. 
خواننده هاي اول اين اپرا نیز روش��نك كي منش و 
وحید تاج هس��تند. غريب پور درب��اره زمان اجراي 
اپراي عروس��كي »عشق« به مهر گفت: همزمان با 
موسیقي، ساخت عروسك و صحنه پیش مي رود و 
امیدوارم مهر يا آبان س��ال جاري اپراي عروسكي 
»عش��ق« را روي صحن��ه ببريم. سرپرس��ت گروه 
تئاتر »آران« درباره اجراي اپراهاي عروس��كي اين 
گروه در ش��هرهاي ديگر در سال جاري، خبر داد: 

پیش از اين اعالم ش��ده بود كه اپراي 
»خی��ام« ب��ه مناس��بت روز خیام در 
۲۸ ارديبهش��ت ماه در ش��هر نیشابور 
روي صحنه م��ي رود كه با وجود همه 
هماهنگي ه��ا و برنامه ريزي هاي انجام 
برنامه  اي��ن  برگزاركنن��دگان  ش��ده، 
همه چیز را مسكوت گذاشته اند و هنوز 

»خیام« در نیشابور اجرا نشده است. 
او اف��زود: اداره كل ارش��اد اس��تان 
سیس��تان و بلوچستان و دانش��گاه هنر و معماري 
برنامه ريزي هاي��ي ب��راي اجراي اپراي »رس��تم و 
س��هراب« در ش��هرهاي زاهدان و چابه��ار انجام 
داده اند كه در صورت فراهم ش��دن شرايط اين اپرا 
در سیستان و بلوچستان اجرا خواهد شد. غريب پور 
درباره احتمال اجراي خارجي اپراهاي عروس��كي 
گروه »آران« در س��ال جاري، تاكید كرد: به دلیل 
اينكه مش��غول تولید اپراي عروس��كي »عش��ق« 
هستیم، امكان سفر خارجي براي ما میسر نیست 

زيرا باعث وقفه در روند تولید اين اپرا مي شود. 
سرپرس��ت گروه تئاتر »آران« در پايان سخنان 
خ��ود درب��اره حماي��ت از تولید اپراي عروس��كي 
»عش��ق« گفت: بنیاد فرهنگ��ي و هنري رودكي و 
همچنی��ن معاونت هنري وزارت فرهنگ و ارش��اد 
اس��المي تاكن��ون از تولی��د اين اپراي عروس��كي 
حماي��ت كرده اند و امیدوارم اي��ن حمايت ها براي 

تولید و اجراي اپراي »عشق« تداوم داشته باشد. 

»كروكوديل«منتظروقتمناسباكران
 مس��عود تكاور كارگردان كه براي 
فیلم س��ینمايي »كروكودي��ل« پروانه 
نمايش گرفته اس��ت منتظر رس��یدن 
زمان مناسب براي اكران فیلمش است. 
مس��عود ت��كاور كارگردان س��ینما 
و تلويزي��ون درباره زم��ان اكران فیلم 
س��ینمايي »كروكوديل« به مهر گفت: 
پ��س از صادر ش��دن پروان��ه نمايش 
فیلم مدتي اس��ت در پي اين هس��تیم 

ك��ه »كروكودي��ل« را در ي��ك زم��ان مناس��ب با 
پخش كنندگي شركت رسانه فیلمسازان با مديريت 
حبیب اس��ماعیلي به نمايش بگذاريم. تكاور عنوان 
كرد: با توجه به اينكه به موقعیت هاي مختلفي مانند 
مسابقات جام جهاني فوتبال، ماه مبارك رمضان و... 
برخورد كرده ايم بايد يك زمان ديگر براي اكران اين 

اثر سینمايي پیدا كنیم. 
او در پاي��ان گفت: ش��رايط براي س��اخت فیلم 

دوم س��ینمايي من همواره شده است 
كه س��عي مي كنم آن را بعد از ساخت 

سريالم، كلید بزنم. 
»كروكودي��ل«  س��ینمايي  فیل��م 
فضاي��ي حادثه ي��ي دارد و درباره چند 
جوان اس��ت كه مي خواهند از مسیري 
سريع اما پر خطر، همه چیز را يك شبه 
به دس��ت بیاورن��د، ام��ا... عوامل فیلم 
س��ینمايي حادثه ي��ي »كروكودي��ل« 
عبارتن��د از نويس��نده و كارگردان: مس��عود تكاور، 
تهیه كننده: عزت اهلل جامعي ندوشن، سرمايه گذار: 
يوسف نادعلي و صداگذار: محمدمهدي جواهرزاده. 
بازيگراني كه در فیلم س��ینمايي »كروكوديل« به 
ايفاي نقش پرداختن��د عبارتند از: كوروش تهامي، 
انديشه فوالدوند، حسین مهري، الهه حصاري، رضا 
يزداني، رامین پرچمي، افس��انه چهره آزاد و رامتین 

خداپناهي. 

كليشههايازمدافتادهدرسرودتيمملي
 نادر مش��ايخي معتقد است، سرود 
رس��مي تیم ملي فوتبال ايران در جام 
جهاني ۲۰۱۸ روسیه پر از كلیشه هاي 

از مد افتاده است. 
اين آهنگساز و رهبر اركستر درباره 
قطعه »۱۱ ستاره« به خوانندگي ساالر 
عقیلي و آهنگس��ازي باب��ك زرين، به 
ايسنا گفت: نمي دانم اين كار براي جام 
جهاني مناسب است يا نه اما به طور كل 

و به هزار دلیل مي گويم اين س��رود خیلي ضعیف 
اس��ت. او اظهار كرد: موسیقي سرود تیم ملي براي 
فوتبال بس��یار ضعیف اس��ت و حیف صداي ساالر 

عقیلي كه براي چنین كاري بخواند. 
مش��ايخي افزود: تیم ملي در جام جهاني بازي 
مي كن��د و برمي گ��ردد و اين چیزه��ا هم فراموش 
مي ش��ود. گذشته از تمام اينها س��رود بايد حالتي 
داش��ته باش��د كه وقتي آن را مي ش��نويم يادمان 
بمان��د و ما را به مفهوم موضوع مورد نظر و هیجان 
ارجاع دهد. اين آهنگس��از اضافه ك��رد: در اين كار 

هر چه هست قبال به انواع مختلف بارها 
ش��نیده ايم. بر اين اساس كار ضعیف، 
الكي و از س��ر باز كردن س��اخته شده 
اس��ت. او توضیح داد: اركستراس��یون 
اين قطعه ضعیف اس��ت و اركستر، آن 
حض��ور الزم را ندارد. تم��ام زورش را 
مي زند چیزي به ما بگويد و مانند آدمي 
است كه مدام كنار گوش ما داد و بیداد 

مي كند. 
مش��ايخي گفت: در اين قطعه از كلیش��ه هايي 
استفاده ش��ده كه متعلق به ۴۰ سال قبل هستند. 
اگر مي خواس��تند كارش��ان پاپ باش��د چیزي كه 
استفاده كرده اند، از مد افتاده است، اگر مي خواستند 
اسطوره يي باشد استفاده ضعیف از گروه پاپ به طور 
همزمان با اركس��تر، رگه هاي اسطوره يي را به طور 

كامل از آن گرفته است. 
او در پايان تاكید كرد تنها نكته مثبت، س��االر 
عقیلي اس��ت كه متاس��فم چرا روي اين موسیقي 

خوانده است.

جهاندرچندقدمي
بحرانجديدمالي

گاردين:
اين روزنامه در صفحه 
هش��دار  از  خ��ود  اول 
درخص��وص  س��وروس 
بحران مالي جديد جهاني 
خب��ر داد. طب��ق گزارش 
گاردين اين س��رمايه گذار 
مجارس��تاني  امريكايي- 
گفته ك��ه افزايش ارزش 
دالر و خروج س��رمايه از 

بازارهاي نوظهور ممكن اس��ت به يك بحران مالي 
مهم ديگر منجر ش��ود. او همچنین هش��دار داد، 
اتحادي��ه اروپا با يك تهديد وج��ودي قريب الوقوع 
روبه روست. آن طور كه گفته شده، سه شنبه در يك 
سخنراني در پاريس گفت: خاتمه توافق هسته يي با 
ايران و نابودي پیمان ترانس آتالنتیك میان اتحاديه 
اروپا و امريكا تاثیري منفي روي اقتصاد اروپايي دارند 
و منجر به تبعات ديگري ازجمله بي ارزش شدن ارز 
بازارهاي نوظهور مي شود. ممكن است ما به سمت 
يك بحران مالي مهم ديگر سوق پیدا كنیم. هشدار 
اين میلیاردر در شرايطي مطرح مي شود كه بازدهي 
اوراق قرضه ايتالیا به باالترين سطح رسیده است و 
اقتصادهاي بزرگ نوظهور ازجمله تركیه و آرژانتین 

در تالش هستند تا از تورم فرار كنند. 

والاستريتژورنال:
گ��زارش صفح��ه اول 
اي��ن روزنام��ه از اقدامات 
تجاري كاخ س��فید علیه 
چین خب��ر داد. طبق اين 
گزارش چن��د روز پس از 
اينك��ه واش��نگتن و پكن 
اعالم كردند ب��ه راه حلي 
ب��راي منازع��ه تج��اري 
س��فید  كاخ  رس��یده اند، 

گزارش داد كه اقدام هاي تجاري امريكا علیه چین 
ادام��ه خواهد يافت. طبق اين بیانیه واش��نگتن تا 
۱5ژوئن)۲5خرداد( فهرس��تي از كاالهاي ساخت 
چین به ارزش 5۰ میلیارد دالر منتشر خواهد كرد 
ك��ه ۲5درصد تعرفه گمركي ب��ه آنها تعلق خواهد 
گرفت. اي��االت متحده همچنین به دعواي قضايي 
خود علیه چین در س��ازمان تج��ارت جهاني ادامه 
خواهد داد. در واقع هدف امريكايي ها اين است كه 
چیني ها را با فش��ار آوردن بر پكن در ابعاد سیاسي 
و اقتصادي به مذاكره بكش��انند تا بتوانند كس��ري 

تجاري خود را در برابر اين كشور جبران كنند. 

الپايس:
اين روزنامه اسپانیايي 
ديروز در صفحه اول خود 
گزارشي از تشكیل دولت 
كرد.  منتش��ر  كاتالونی��ا 
طبق اين گزارش، ريیس 
جدايي طلب كاتالونیا اين 
 بار كابینه يي بدون وزراي 
تبعی��دي  و  در حب��س 
معرفي كرد ت��ا راه براي 

خاتمه دادن به نظارت مس��تقیم دولت اسپانیا بر 
اين منطقه هموار ش��ود. وآخیم تورا، رهبر دولت 
منطقه يي كاتالونیا در ماه جاري میالدي توس��ط 
دولت مركزي اسپانیا انتخاب شد اما كابینه اولیه 
وي تايید نش��د چون ۴ تن از افراد معرفي ش��ده 
با اتهاماتي مرتبط با روند اس��تقالل طلبي س��ال 
گذشته)۲۰۱۷( روبه رو هستند. دو نفر از اين افراد 
در انتظار دادگاه در بازداشت هستند و دو نفر ديگر 
به صورت تبعیدي خودخواس��ته در بلژيك به سر 
مي برند. تنش در منطق��ه خودمختار كاتالونیا به 
بن بس��ت سیاسي در اين منطقه دامن زده چراكه 
اين منطقه از اكتبر سال گذشته بدون دولت است. 

كيوسك

الله�ّماْرُزْقن�یفي�ِهطاَعةَالخاِش�عينواْش�َرْحفي�ِهَصْدری
بإنابَةِالُمْخبتيَنبأمانَِكياأمانَالخائِفين.

خداياروزیكنمرادرآنفرمانبرداریفروتنانوبگش�اسينهام
درآنبهبازگشتدلدادگان،بهاماندادنتایامانترسندگان.

دعايروزپانزدهمماهمباركرمضان

تاريخنگاري

دهم خ��رداد ۱۲۲6، عهدنامه ارزروم میان دولت امضاي عهدنامه ارزروم 
ايران و امپرات��وري عثماني امضا ش��د. اين قرارداد 
میان نماينده ايران میرزاتقي خان فراهاني مش��هور 
به امیركبیر و نماينده عثماني ش��كل گرفت كه به 
موجب اين پیمان دولت ايران از ادعاي خود نسبت 
به س��لیمانیه چش��م پوش��ید و دولت عثماني نیز 
مالكیت ايران بر بندر خرمش��هر و حق كش��تیراني 
در رودخانه ش��ط  العرب را به رس��میت ش��ناخت و 
همچنین قرار ش��د كه دولت عثمان��ي از بدرفتاري 
با زائ��ران و بازرگانان ايراني بپرهیزد. در كش��اكش 
جنگ هاي ايران و روسیه تزاري كه با ناكامي ايرانیان 
همراه بود، لش��كر عثماني بارها به بهانه س��ركوب 
شورش��یان وارد خاك ايران شد و در بخش هايي از 
آذربايجان و كردستان پیشروي كرد. در اين هنگام 
مصادف با سال ۱۸۲۱ میالدي عباس میرزا در پاسخ 
به تجاوزات عثماني با لشكري به سوي نواحي شرقي 
قلمرو عثماني حركت كرد و در نزديكي درياچه وان 
با لشكر عثماني به رويارويي پرداخت. در نتیجه نبرد 
س��نگیني بین طرفین درگرفت كه با پیروزي قاطع 
لش��كر ايران بر لش��كر عثماني همراه بود. پیروزي 
مقتدرانه ايران بر لشكر عثماني سبب شد تا سلطان 
محمود دوم )حاكم وقت عثماني( سپاه عظیمي به 
س��مت مواضع ايران روانه كند. از اين رو تعدادي از 

بزرگان عثماني مامور آماده سازي ارتش شدند و در 
س��ال ۱۸۲۱ میالدي لشكر قدرتمند عثماني كه از 
حیث نیرو و تجهیزات بر لش��كر ايران برتري داشت 
به س��مت اي��ران به حركت در آم��د. در اين هنگام 
محمدعلي میرزا دولتشاه )حاكم واليات غربي ايران( 
مامور مقابله با عثماني شد.  وي با همراهي سه سردار 
خود با نام هاي پهلوان موس��ي خمیس )ريیس ايل 
ملكشاهي(، حس��ن خان فیلي و اسدخان بختیاري 
جهت مقابله با لشكر عثماني از كرمانشاه به حركت 
در آمدند. به اين ترتیب جنگ بزرگي میان طرفین 
به وقوع پیوست، اين جنگ با رشادت لشكريان ايران 
از جمله سربازان فیلي و ملكشاهي با پیروزي ايران 
به پايان رسید و بخش هاي بزرگي از عراق از جمله 
بغداد، كركوك، سلیمانیه و... توسط لشكر ايران فتح 
شد. در پي پیروزي ها و فتوحات ايران در تاريخ ۲۸ 
جوالي ۱۸۲3 میالدي قرارداد صلحي با نام عهدنامه 
ارزروم به امضاي طرفین رس��ید. چند س��ال پس از 
انعقاد عهدنامه ارزروم درگیري هاي مرزي میان ايران 
و عثماني آغاز شد كه اين بار با میانجیگري انگلستان 
و روسیه در تاريخ 3۱ مه  ۱۸۴۷ میالدي متممي بر 
عهدنامه ارزروم افزوده شد كه به عهدنامه دوم ارزروم 
شهرت پیدا كرد. نماينده ايران در طول اين مذاكرات 

كه به عهدنامه دوم ارزروم ختم شد، امیركبیر بود. 

مخاطبانمارمانتاريخيدوستندارند
حسین سناپور معتقد است: خوانندگان رمان ما بسیار محدودند و رمان تاريخي جزو پسندشان نیست. 

اين نويس��نده به ايس��نا گفت: آيا اصاًل میلي در خوانندگان ما هس��ت براي خواندن رمان هاي تاريخي؟ من ش��ك دارم. تاريخ و 
كتاب هاي تاريخي عالقه مندان محدود و نس��بتا مشخصي دارد كه كنجكاوي ها و تحقیقات تاريخي شان را در خوِد كتاب هاي مستند 
تاريخي دنبال مي كنند و برايش��ان تاريخ جدي تر از آن اس��ت كه براي دانستنش سراغ رمان هاي تاريخي بروند. اينها اصوالً خواننده 

رمان و داستان كوتاه نیستند. تا زماني كه آدم هاي چندشغله فراغت كتاب خواني پیدا نكنند و خوانندگان ما متنوع تر نشوند و كتاب هاي تاريخي خوانندگان 
خودشان را پیدا نكنند، نويسندگان تاريخي نويس و رمان هاي برجسته تاريخي نخواهیم داشت. 

چهرهروز

بررسيحجمتجارتجهانيدرسال2016

خودروونفت؛بيشترينتجارتهايجهان
گروهگوناگون

س��ازمان تجارت جهاني از رشد ۴.۷ 
درصدي حجم تجارت بین كش��ورهاي 
جهان در سال ۲۰۱۷ نسبت به سال قبل از آن خبر 
داد؛ نرخ رشدي كه از سال ۲۰۱۱ تاكنون يك ركورد 

به شمار مي رود. 
در تازه ترين گزارش هاي منتشرش��ده، س��ازمان 
تجارت جهاني از رشد ۴.۷ درصدي حجم معامالت 
بین كش��ورهاي جه��ان در س��ال ۲۰۱۷ خبر داد. 
آنطور كه گفته ش��ده، اين نرخ رشد از سال ۲۰۱۱ 
تاكنون، يك ركورد به شمار مي رود. طبق ارزيابي هاي 
صورت گرفته، افزايش حمل ونقل بین المللي هوايي و 
ف��روش و تولی��د خ��ودرو، دو محرك اصلي رش��د 
تجارت در س��طح جهان هس��تند. همچنین، طبق 
تازه ترين آمار رس��مي ارائه ش��ده، در سال ۲۰۱6، 
وسايل نقلیه، بیشترين حجم معامالت را در جهان 
ب��ه خود اختصاص دادند. آنطور كه گفته ش��ده، در 
س��ال ۲۰۱6، س��هم تج��ارت خ��ودرو در مجموع 
تج��ارت جهاني، ح��دود يك ه��زار و 35۰ میلیارد 
دالر بوده اس��ت. همچنین در اين گزارش ها، آلمان، 
ژاپن و امريكا، با بیش��ترين حجم صادرات و واردات 
خودرو، سهم قابل توجهي در تجارت وسايل نقلیه به 
خود اختصاص دادند. نفت تصفیه ش��ده نیز دومین 
محصول معامله ش��ده در س��ال ۲۰۱6 است. طبق 
آماره��اي منتشرش��ده، ارزش تج��ارت جهاني اين 
محصول به عنوان پايه س��وخت هاي رايج – بنزين 
و گازويی��ل- حدود ۸۲5 میلیارد دالر بود. آنطور كه 
گفته شده، بخش قابل توجهي از اين تجارت، صادرات 
و واردات توسط كشورهاي امريكا، روسیه، سنگاپور 
و هلند بود. اين در حالي است كه هند نیز به عنوان 
بزرگ ترين صادركننده بنزين، يكي از تاثیرگذارترين 
كشورها در تجارت نفت تصفیه شده به شمار مي رود. 
ريزتراشه ها، سومین محصولي هستند كه باالترين 
میزان تجارت جهاني را به خود اختصاص داده است. 
آنط��ور كه گفته ش��ده، هنگ كن��گ، از اصلي ترين 
صادركنندگان مدارهاي الكتريكي در جهان به شمار 
م��ي رود و به طور كلي، باالتري��ن میزان تجارت اين 
محص��ول، مربوط ب��ه معامالت كش��ورهايي چون 
فیلیپین، مالزي، سنگاپور و كره جنوبي است. بیشتر 
واردكنندگان مدارهاي الكتريكي نیز ش��ركت هاي 
چیني بودند كه در س��ال ۲۰۱6، وارداتي به ارزش 
96.9 میلیارد دالر داش��تند. همچنین، گفته شده 
كامپیوتر نیز، به عنوان پنجمین محصول معامله شده 
در س��ال ۲۰۱6 بوده ك��ه اين بار نیز چین به عنوان 

يكي از بزرگ ترين تولید و صادركنندگان كامپیوتر 
بر حجم معامالت اين محصول تاثیرگذار بوده است. 
طبق تازه ترين آمار رسمي منتشرشده، ارزش تجارت 
ريزتراشه ها در سال ۲۰۱6، حدود ۸۰۴ میلیارد دالر 
و ارزش معام��الت كامپیوتر نیز حدود 6۱۴ میلیارد 

دالر اعالم شد. 
آنط��ور ك��ه در اين گ��زارش  گفته ش��ده، دارو، 
شش��مین محصول مه��م جهاني اس��ت. طبق آمار 
منتشرش��ده از ارزش تجارت جهاني، معامالت دارو 
در س��ال ۲۰۱6، مبلغي مع��ادل 6۱3 میلیارد دالر 
به خ��ود اختص��اص داد. همچنین گفته ش��ده كه 
آلمان، سويیس، بلژيك، فرانسه و امريكا، از مهم ترين 
صادر كنندگان دارو در س��ال هاي اخی��ر بودند. اين 
كش��ورها، در كنار كش��ورهاي واردكننده، به عنوان 
مهم ترين بازيگران تجارت جهاني در معامالت دارو، 

سال ۲۰۱6 نقش بسیاري داشتند. 
در اين گزارش، طال نیز به عنوان هفتمین كاالي 
معامله ش��ده در جهان معرفي شده است. آنطور كه 
گفته شده، چین، يكي از بزرگ ترين تولیدكنندگان 
طال در جهان به شمار مي رود. همچنین گفته شده 
ك��ه ام��ارات، امري��كا، هنگ كنگ و بريتانی��ا نیز از 
بزرگ ترين صادركنندگان اين فلز گرانبها هس��تند. 
طبق آمار منتشر شده، ارزش تجارت جهاني طال در 

سال ۲۰۱6، حدود 5۷6 میلیارد دالر بود. 
طب��ق بس��یاري از گزارش هاي منتش��ر ش��ده، 
به دلیل تقاضاي ق��وي و كاهش میزان ذخاير نفتي 
قیمت نفت خام در س��ال ۲۰۱۷، به باالترين میزان 
خود از س��ال ۲۰۱5 رسید. همچنین، براساس آمار 
منتشرش��ده، در س��ال ۲۰۱6، نفت خ��ام به عنوان 

هش��تمین محصول مهم، در فهرس��ت تجارت هاي 
جهاني قرار گرفت. ارزش معامالت نفت  خام در سال 
۲۰۱6، ح��دود 5۴9 میلیارد دالر اعالم ش��د. طبق 
تازه ترين آمار منتش��ر ش��ده، اوپك، روسیه و ساير 
تولیدكنندگان در بحبوحه يك تالش جمعي براي 
متع��ادل كردن بازار و حمايت از قیمت ها قرار دارند 
اما صادرات باالي نفت همچن��ان ادامه دارد و روند 
رش��د قیمت ها را محدود كرده است. براين اساس، 
به نظر مي رسد ارزش تجارت جهاني اين محصول، در 
سال هاي آينده نیز، با رشد قابل توجهي روبه رو باشد. 
تلفن هاي همراه و تجهیزات تلويزيوني و راديويي، 
به ترتیب رتبه هاي نهم و دهم را در فهرست مهم ترين 
تجارت هاي جهاني به دس��ت آورده ان��د. آنطور كه 
گفته ش��ده، در بازار اين محص��ول نیز، چین نقش 
قابل توجهي ايفا مي كند. اين كشور در سال ۲۰۱6، 
به عنوان بزرگ ترين تولید و صادركننده تلفن  همراه 
در جه��ان بود. به عالوه گفته ش��ده كه هنگ كنگ، 
اس��توني، مكزيك، كره جنوب��ي، امريكا و هند نیز با 
صادرات و واردات گس��ترده، از كشورهاي تاثیرگذار 
تج��ارت اين محصول بودند. ارزش معامالت جهاني 
تلفن همراه در سال ۲۰۱6 حدود 5۱۰ میلیارد دالر 
و حجم تجارت تجهیزات پخش )راديو و تلويزيون( 

حدود 395 میلیارد دالر اعالم شد. 
آنطور كه از اين گزارش  به دست مي آيد، در سال 
۲۰۱6، چین، مهم ترين كشور در تجارت جهاني بود. 
طبق آمار منتشرش��ده، ارزش صادرات محصوالت 
چین��ي حدود ۲هزار و 9۸ میلیارد دالر بود و امريكا 
نیز، دومین معامله گر بزرگ جهان بوده و آلمان رتبه 

سوم را به خود اختصاص داد. 

آمارنامه

ميراثنامه

تهراني ه��ا فقط ۸روز ديگر امكان بازديد از »لوور 
ش��عبه تهران« را دارند و اين آثار تاريخي قرار است 
بع��د از ۱9 خ��رداد ب��راي نمايش در م��وزه بزرگ 

خراسان آماده شود. 
يك شنبه ۲9بهمن سال گذشته 56 اثر تاريخي 
لوور پاريس براي برگزاري نمايشگاه »گنجینه هايي 
از مجموعه ملي فرانس��ه« با عن��وان »موزه لوور در 
تهران« از فرانس��ه ب��ه تهران رس��ید و ۱5روز بعد 
يعني ۱۴ اس��فند اين آثار بعد از چیدمان ويتريني 
و تامین امنی��ت كامل آماده بازديد گردش��گران و 
عالقه مندان آثار تاريخي ش��د. ه��ر چند از بین آثار 
انتخاب ش��ده براي نمايش در موزه ملي ايران فقط 
دو شيء تاريخي متعلق به تاريخ پیش از اسالم يعني 
»تبر كتیبه دار« از كاوش هاي علمي باستان شناسي 
محوطه چغازنبیل و »شيء برنزي از لرستان« متعلق 
به ب��ورس اوراق بهادار باقیمان��ده از عصر آهن و با 

حدود سه هزار س��ال قدمت براي نمايش در كشور 
خود انتخاب شدند، اما با نگاهي به آمار ارائه شده از 
سوي مسووالن موزه ملي ايران، اين عامل هم باعث 
نشد تا از عالقه مندي بازديدكنندگان از آثار تاريخي 
لوور كم ش��ود. جبرئیل نوكنده مديركل موزه ملي 
ايران، ۱9 ارديبهشت امس��ال در آخرين آماري كه 
از بازديده��ا از لوور تهران و در كنار آن از موزه ملي 
ايران خبر داد به ايسنا گفته بود؛ »در طول 65 روز، 
بیش از ۱۷۰ هزار نفر به ديدن »لوور شعبه تهران« 
رفته ان��د. اما عالوه ب��ر در نظر گرفتن اين آمار نكته 
حايز اهمیت، توجه بازديدكنندگان »لوور كوچك در 
ته��ران« به موزه ملي ايران ب��ود؛ توجهي كه آماري 
قابل توجه را پش��ت خود دارد. موزه ها، كاخ موزه ها 
و اماكن فرهنگي- تاريخي تحت پوش��ش س��ازمان 
میراث فرهنگي در روزهاي ۱۴ و ۱5 خرداد تعطیل 
هس��تند و بنابراين دو روز از زم��ان امكان بازديد از 

لوور شعبه تهران در اين فرصت كم مي شود و فقط 
۸روز براي ديدن گنجینه انتخاب شده براي نمايش 
در موزه ملي ايران كه توسط مسووالن لوور پاريس 
گزينش شده اس��ت، فرصت باقي است. محمدرضا 
كارگ��ر مدير اداره كل موزه ها در گفت وگو با ايس��نا 
ب��ا تاكید بر زمان باقیمانده براي نمايش لوور تهران 
مي گوي��د: اين زمان تمديد نمي ش��ود و بر اس��اس 
تفاهم هاي انجام شده بايد آثار براي نمايش در موزه 

خراسان بزرگ آماده شود. 

»لوور«شعبهتهرانتمديدنميشود
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